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Média móvel diária de casos dobra 
em um mês e UBSs ficam lotadas

COVID E SRAG

Requerimento 
pede hospital 
de campanha 
para Rio Preto

Andressa ZAFALON

ESTAÇÃO Prefeito Edinho e secretário visitaram ontem obras de revitalização da Estação Ferro-
viária, que entra na fase final esta semana. Obra recebe investimento de R$ 1,5 milhão. Pág.A6

Pág. A3

UBS do Caic lotada ontem pela manhã; pessoas aguardam para serem chamadas para triagem

FUTEBOL
JACARÉ E OLÍMPIA ENTRAM EM CAMPO HOJE 

PELA A3 DO CAMPEONATO PAULISTA 
Depois de estrear com vitória na Série A3 do Campeonato Paulista, o Rio Preto tenta embalar na competição 
nesta quarta-feira (10) contra a Penapolense fora de casa. Já o Olímpia enfrenta o Comercial em Ribeirão 
Preto. O Galo Azul vem de derrota na estreia e vai tentar somar os primeiros pontos na competição. Pág.A4Jacaré joga pela segunda vitória consecutiva no certame

Muller Merlotto SILVA

A média móvel de casos de 
Covid-19 mais que dobrou. Até 
o dia 8 de fevereiro era de 135 
por dia, índice que saltou para 
294 em pouco mais de um mês. 
Com os casos aumentando, a 
procura por atendimento nas 

unidades respiratórias também 
cresceu. Segundo os dados da 
Secretaria de Saúde, em 2021, 
Rio Preto já atendeu 26.659 pa-
cientes com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), uma média 
de 392 casos por dia.   Pág.A5

Em 24 horas, Rio Preto tem 
414 novos casos e 4 mortes

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
terça-feira mais 414 casos 
de Covid-19 e quatro mortes 
no município. No total são 
49.243 casos, com 3.662 

profissionais da saúde afeta-
dos. Nas últimas 24 horas, 
1.088 pessoas foram conside-
radas recuperadas, totalizando 
44.089 curados, o equivalente 
a 89,5% dos casos.    Pág.A5

TJ libera professores de aulas presenciais, 
agrada sindicatos e contraria rede privada

A juíza Simone Gomes Rodri-
gues Cassoretti, da 9ª Vara da 
Fazenda Pública, determinou 
nesta terça-feira (9) que profes-
sores e funcionários de escolas 

públicas e privadas (estaduais ou 
municipais) não são obrigados a 
atender a convocação para dar 
aulas presenciais durante as fa-
ses vermelha e laranja do Plano 

SP. A decisão divide opiniões e 
coloca em lados opostos sindica-
tos e donos de escolas. agradou 
sindicatos e recebe críticas de do-
nos de esoclas privadas. Pág.A2 Pág. A3

Patriotas avaliam 
quadro de filiados 

para concorrer
 em 2022

Filha tem 
WhatsApp clonado 
e secretária perde 
R$ 9 mil em golpe

Uma secretária de 57 anos 
foi vítima de um golpe uti-
lizando um perfil falso no 
aplicativo WhatsApp na úl-
tima segunda-feira (8), por 
volta das 14h em Rio Preto.
Segundo o depoimento da 
vítima, uma pessoa não iden-
tificada fingiu ser sua a filha 
para conseguir empréstimo no 
valor de R$ 9.8 mil. Pág.A4

Caos nos 
ônibus domina 
discussões na 

Câmara
Não se falou em outra coi-

sa que não rodasse, rodasse 
e chegasse no assunto da 
superlotação dos ônibus e no 
descaso com os usuários em 
época de pandemia. A sessão 
da Câmara de Rio Preto desta 
terça-feira (9) foi pautada em 
cima deste problema que, um 
ano depois, a Riopretrans ainda 
não conseguiu resolver. Pág.A3
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Justiça libera professor de aulas presenciais, 
agrada sindicatos e contraria rede privada

A juíza Simone Gomes Ro-
drigues Cassoretti, da 9ª Vara 
da Fazenda Pública, determinou 
nesta terça-feira (9) que profes-
sores e funcionários de escolas 
públicas e privadas (estaduais 
ou municipais) não são obri-
gados a atender a convocação 
para dar aulas presenciais du-
rante as fases vermelha e laranja 
do Plano SP.

A medida vale para todos 
que sejam filiados aos sindicatos 
que ingressaram com a ação na 
Justiça, no caso, Apeoesp, CPP, 
Afuse, Apase, Fepesp e Udemo 
(esta última é dos diretores de 
escolas).

A decisão divide opiniões e 
coloca em lados opostos sin-
dicatos e donos de escolas. A 
Apeoesp, entidade que é parte 
na ação, informou em nota on-
tem à tarde que considera “uma 
grande vitória da categoria, das 
demais entidades, de todos e 
todas que combatem a política 
irresponsável que vem sendo 
praticada pelo secretário esta-
dual da Educação.”

A Apeoesp frisa ainda que 
quer a vacinação dos profis-
sionais da educação antes do 
retonro ás aulas. “Aprendizagem 
se recupera. Vidas, não”, diz a 
nota assinada pela presidente 
da professora Bebel Noronha.

Já o Sieeesp (Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino no 

Estado de São Paulo), que res-
ponde pelas escolas particulares, 
é contra a decisão judicial. “Essa 
liminar já foi derrubada uma vez, 
até porque a sentença é inconsti-
tucional, a ultima palavra é sem-
pre do Executivo. Sou a favor das 
aulas presenciais, principalmente 
as crianças menores e aquelas 
crianças que os pais precisam 
trabalhar”, afirma o presidente 
Benjamin Ribeiro da Silva.

“Se não forem para a escola 
vão ficar com cuidadores sem 
nenhuma evolução pedagógica e 
sem nenhum protocolo sanitário. 
A escola é o melhor lugar para as 
crianças”, completa.

O governo do Estado de São 
Paulo pode entrar com recurso 
e informou, através de nota 
que ainda não foi intimado da 
decisão. Assim que for analisará 
o conteúdo para a adoção de 
medidas cabíveis.

Além disso, a Secretaria de 
Educação do Estado afirma que 
as atividades presenciais nas 
escolas de toda a rede esta-
dual estão mantidas e seguem 
cumprindo os protocolos esta-
belecidos.

Rio Preto -  Nesta terça-feira 
a escola Sesi enviou um comuni-
cado oficial aos pais e responsá-
veis, avisando que a partir desta 
quarta-feira (10) até sexta-feira 
(13) as aulas presenciais estão 
suspensas por conta da decisão 
do Tribunal. “O SESI São Paulo 
informará oportunamente como 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

EDUCAÇÃO

Justiça libera professor de aulas presenciais, agrada sindicatos e contaria rede 
privada, que quer retorno dos alunos

Divulgação
se dará a dinâmica das aulas 
na próxima semana”, consta no 
comunicado.

A decisão - A juíza justifica 
que o decreto do governo esta-
dual que classificou as escolas 
como serviços essenciais não 
tem motivação válida e científica 
e complementa alegando que o 
retorno das aulas presenciais na 
fase mais aguda da pandemia é 
uma medida contraditória e sem 
motivação válida.

Na decisão a magistrada 
ainda destaca que, embora as 
pesquisas mostrem a segurança 
do ambiente escolar com os de-
vidos cuidados, o maior risco de 
contágio se dá no deslocamento 
de professores e funcionários. 
“Em muitos casos a situação dos 
professores piora, uma vez que 
grande parte ministra aulas em 
mais de uma escola por dia, cujo 
deslocamento facilita maior ex-
posição ao vírus”, diz a decisão.

Ressaltando que a decisão 
não determina o fechamento 
das escolas, mas sim, impede os 
funcionários filiados às entidades 
citadas acima de trabalharem no 
ensino presencial.

Para as escolas da rede mu-
nicipal nada muda, até porque a 
Secretaria de Educação do mu-
nicípio optou pelas aulas 100% 
remotas. “Não convocamos ne-
nhum professor para aulas pre-
senciais em nenhum momento 
durante a fase vermelha”, explica 
a assessoria da pasta.

ÁGUA

Melhorar a distribuição de 
água em Mirassol é uma das 
prioridades para a Sanessol. 
Recentemente, a empresa 
realizou uma melhoria na Vila 
Verde e no Karina com a ins-
talação de macromedidores na 
rede de abastecimento desses 
bairros, beneficiando cerca de 
3 mil moradores.

Segundo o diretor geral da 
concessionária, Antonio Hercu-
les Neto, esses aparelhos são 
capazes de gerar dados exatos 
sobre a produção hídrica, que 
contribuem diretamente para 
o controle de perdas e pressão 
da água que chega às torneiras 
da população.

Mirassol possui aproxima-
damente 25% de perda de 
água média dos últimos 12 
meses, bem abaixo da média 
nacional que é 38,45%, segun-
do o estudo Perdas de água 
2020 (ano base 2018) - Desa-
fios à disponibilidade hídrica e 
necessidade de avanço na efi-
ciência do saneamento. “Esse 
gerenciamento do controle 
de perdas tem um impacto 
positivo para a preservação do 
meio ambiente, proporcionan-
do qualidade de vida para os 
moradores da cidade e para 
as próximas gerações”, finaliza 
Hercules.

Sanessol instala 
medidores para 
controlar perdas

Da REDAÇÃO
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Semae muda traçado de adutoras que 
abastecem cerca de 50 mil pessoas

A obra tem um prazo de conclusão de quatro meses, num 
investimento de R$ 599 mil. Após concluída, irá beneficiar uma 

população aproximada de 50 mil pessoas

O Semae - Serviço Mu-
nicipal Autônomo de Água e 
Esgoto de Rio Preto - inicia, 
nesta quarta-feira (10), a obra 
de realocação de adutoras, 
em ferro fundido, com a mu-
dança de traçado das redes 
que atendem o Jardim Urano, 
a Vila Diniz e adjacências. No 
final da avenida Lino Seixas, 
próximo  à avenida Philadelpho 
Gouvea Netto, será instalada, 
sobre o canal do rio Preto, 
uma estrutura metálica para 
suporte e manutenção das 
adutoras.

O novo traçado vai evitar 
que em períodos de muita chu-
va as adutoras sofram danos. 
Atualmente, as adutoras, que 
distribuem água da Estação 
de Tratamento de Água – ETA 
Palácio das Águas, ficam pra-
ticamente submersas no canal 
do rio Preto, vulneráveis às 
intempéries.  A obra tem um 
prazo de conclusão de quatro 
meses, num investimento de 
R$ 599 mil. Após concluída, 
irá beneficiar uma população 
aproximada de 50 mil pessoas.

Substituição - Para que 
a obra seja executada, após 
vistoria técnica, ficou definido 

que será necessária a remoção 
de seis palmeiras exóticas da 
espécie palmeira-rabo-de-pei-
xe existentes no local e em 
estágio de senescência, ou 
seja, envelhecimento.

Em substituição a essas 
palmeiras, o Semae fará o 
plantio de outras seis palmeiras 
adultas (nativas e frutíferas), 
com quatro metros cada, no 
mesmo local, num investimen-
to de R$ 6 mil. Também será 
feita a compensação com o 
plantio de mais 54 mudas de 
árvores nativas na área da ETE 
– Estação de Tratamento de 
Esgoto, conforme determina a 
legislação ambiental municipal.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Semae muda traçado de adutoras que abastecem cerca 
de 50 mil pessoas
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Prefeito vistoria obras no Palácio das Águas

O prefeito Edinho Araújo 
vistoriou nesta terça-feira (9) a 
reforma e ampliação da Estação 
de Tratamento de Água - ETA 
“Palácio das Águas”. O objetivo 
da reforma é melhorar a qua-
lidade do tratamento de água 
captada na Represa Municipal. 
Além disso, sazonalmente, a 
capacidade de fornecimento 
poderá aumentar de 450 l/s 
para até 750 l/s. A vistoria foi 
acompanhada pelo superin-
tendente do Semae – Serviço 
Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto, Nicanor Batista Jr. e de 
técnicos da autarquia.

A reforma, projetada pelo 

Semae, prevê melhorias no 
sistema de captação de água 
bruta; tratamento, reservação 
e bombeamento de água trata-
da; automação do sistema de 
supervisão e controle e subs-
tituição das subestações exis-
tentes por eletrocentros para a 
melhoria no uso das fontes de 
energia (eficiência energética).

O valor da obra é R$ 30 
milhões. Desse total, 40% são 
de recursos do Semae e 60% 
da Caixa Econômica Federal. 
O prazo para a conclusão é 
dezembro deste ano. A empre-
sa vencedora da licitação é a 
Construtora Elevação Ltda.

Já foram reformadas duas 

das três linhas de decantação. 
A terceira está em obras. Cada 
linha passa a tratar a 250 litros/
segundo, uma aumento de 
100 litros/segundo. “Estamos 
melhorando a qualidade do 
tratamento da água, deixando 
a estação mais eficiente e au-
mentando a produção. É uma 
obra que vai ficar para as futuras 
gerações”, declarou o prefeito 
Edinho Araújo.

Também está sendo cons-
truído na ETA um TRU – Tanque 
de Regulação de Vazão. “Ele 
vai equalizar todo o resíduo 
produzido pela ETA, antes de 
ser lançado na rede de esgoto. 
Isso vai proporcionar um ganho 
no tratamento do esgoto na ETE 

Da REDAÇÃO Rio Preto”, informou Nicanor 
Batista.

A ETA “Palácio das Águas” 
foi inaugurada no dia 1º de 
outubro de 1955 pelo prefeito 
Philadelpho Gouvea Netto. Na 
época, a cidade contava com 
6 mil imóveis com ligação de 
água. De lá para cá, passou 
por uma série de melhorias. 
Essa é a primeira vez que se 
fará uma reforma aumentando 
a capacidade de produção, mo-
dernizando e automatizando o 
sistema. Atualmente, a cidade 
possui 230.979 mil imóveis 
atendidos pelo Semae (água 
e esgoto). A ETA é responsável 
por 25% do abastecimento de 
água de Rio Preto.

Divulgação
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NOVA GRANADA

Requerimento pede 
estudos para instalação 
de hospital de campanha

O vereador Anderson Branco 
protocolou nesta segunda-feira 
(8) uma indicação para que o 
Poder Executivo estude a viabi-
lidade de implantar de imediato 
e em caráter de urgência, um 
Hospital de Campanha equipa-
do com UTI, até que a situação 
do avanço da Covid-19 seja 
controlada e grande parte da 
população tenha sido vacinada.

No documento o vereador 
destaca os motivos que o le-
varam a tal decisão, como o 
avanço da doença em maior 
velocidade, a grande ocupação 
dos leitos, tanto nos hospitais 
públicos quanto nos privados, 

o repasse de verbas vindo do 
governo Federal e Estadual 
destinado exclusivamente para 
o combate à doença entre ou-
tros. Ele justifica que o objetivo 
da criação de um Hospital de 
Campanha é de extrema urgên-
cia para salvar vidas e salvar a 
economia.

“Penso que o HB está so-
brecarregado e um hospital 
de campanha nesse momento 
seria muito importante. Negar 
atendimento não tem como. 
Não quero que a economia 
chegue em uma situação des-
controlável a ponto das pessoas 
morrerem de fome, de miséria 
ou morrer de outras doenças”, 
ressalta o vereador.

Andressa ZAFALON 

VEREADOR

Caos nos ônibus da 
Riopretrans domina 
assunto na Câmara

Não se falou em outra coi-
sa que não rodasse, rodasse 
e chegasse no assunto da 
superlotação dos ônibus e no 
descaso com os usuários em 
época de pandemia. A sessão 
da Câmara de Rio Preto desta 
terça-feira (9) foi pautada em 
cima deste problema que, 
um ano depois, a Riopretrans 
ainda não conseguiu resolver.

A maioria dos vereadores 
falou  sobre o assunto e foi 
unânime nas críticas em 
relação à falta de zelo da 
empresa com os usuários do 
transporte público. O verea-
dor Renato Pupo lamentou a 
situação e chegou a criticar a 
postura do Legislativo. “Esta 
Casa não é uma Casa de 
bate-papo, é uma Casa de 
discussão”.

Robson Ricci, que chegou 
a ir no protesto desta segun-
da-feira (8) onde comercian-
tes protestaram contra o fe-
chamento das lojas, se mani-
festou insatisfeito com a falta 
de adesão dos vereadores em 
relação à criação de uma CPI 
(Comissão Parlamentar de In-
quérito) para investigar todas 
as irregularidades cometidas 
pela Riopretrans.

Por enquanto, Ricci con-
seguiu apenas quatro assi-
naturas, sendo a dele e dos 
vereadores Pedro Roberto, 
Renato Pupo e João Paulo 
Rillo. Para instaurar uma CPI 
é preciso, no mínimo, seis 
assinaturas. A vereadora Ka-
rina Caroline se manifestou 
interessada em assinar, mas, 
até o momento, não procurou 
Ricci para tal feito.

“Vou deixar as assinaturas 
em aberto. A discussão é 
muito ampla e o problema 
continua. Talvez não de uma 
forma potencializada como na 
semana passada, mas ainda 
continuo recebendo reclama-
ções”, comenta Ricci.

Bruno Marinho, que é 
o presidente da Comissão 
Parlamentar de Trânsito, em 

entrevista ao DHoje ao final 
da sessão, informou que vai 
convidar o Secretário de Trân-
sito para dar explicações em 
relação ao descumprimento 
das medidas sanitárias da 
Riopretrans. De acordo com 
ele, a reunião deve acontecer 
até quinta-feira (11).

“Já falei com o vereador 
Robson Ricci e ainda não con-
segui falar com o Rillo, tendo 
um posicionamento dele em 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

TRANSPORTE

relação ao horário vou ver a o 
melhor dia pra essa reunião 
acontecer. Quero que seja no 
plenário da Câmara para que 
tenha transmissão ao vivo da 
TV da Casa”, explica.

Em relação aos descum-
primentos da Riopretrans, 
o vereador disse ser bem 
legalista. “Comprovar o des-
cumprimento, avaliar a pena 
e encaminhar ao Ministério 
Público”, finalizou.

Prefeitura começa identificar suspeitos e contaminados 
com pulseiras

Andressa ZAFALON

Focado em 2022
Enquanto caciques de alguns partidos dormem em berço 

esplendido, a direção do Patriota já analisa nomes do quadro de 
filiados para disputar cadeiras na Assembleia, na Câmara e até 
para o Senado, em 2022. Ulisses Ramalho (foto), presidente 
local do partido, diz que “é um privilégio ter vários nomes para 
ser candidatos”, porém, não declinou quais seriam os postu-
lantes que serão escolhidos pela direção estadual da sigla. Ao 
ser indagado se pretende concorrer, entretanto, o presidente 
da Câmara, Pedro Roberto Gomes, se esquivou: “No momento 
estou focado em fazer o melhor trabalho frente à Presidência 
da Câmara e só vou pensar nesta possibilidade mais à frente”. 
Mas está focado… 

Ludibriar
O número de contaminados 

por covid-19 continua aumen-
tando e o grupo de negaconis-
tas sempre dá um jeitinho para 
ludibriar as medidas restritivas, 
que tem o objetivo de controlar 
o avanço da pandemia. No 
último sábado, por exemplo, 
o dono de um bar, na Boa 
Vista, abriu a porta da sala de 
sua casa para receber os fre-
gueses, todos sem máscaras 
bebendo para comemorar não 
se sabe o quê. Depois querem 
que o prefeito resolva!

Prorroga por 90 dias 
O deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR, foto) apresentou 

projeto ontem, que se aprovado pelo plenário da Câmara Fede-
ral, prorroga até 31 de julho de 2021 o prazo final para o envio 
à Receita Federal da declaração do imposto de renda pessoa 
física deste ano. O texto também determina que os lotes de 
restituição comecem a ser pagos em 20 de maio deste ano. O 
prazo atual para a entrega da declaração se encerra em 30 de 
abril. O autor defende a prorrogação por 90 dias para permitir 
que, em meio à pandemia, os contribuintes tenham tempo hábil 
para conseguir os documentos exigidos para o preenchimento 
correto da declaração.

Comando total
O presidente estadual do 

Patriota, Ovasco Resende, já 
está reticente com a possi-
bilidade de o presidente Jair 
Bolsonaro se filiar à sigla 
para disputar a reeleição, em 
2022. “Acredito que está tudo 
em aberto, mas pelas notí-
cias ele está entre o PSC e o 
PMB”, diz, acrescentando que 
o presidente quer o comando 
total do partido. No Patriota, 
pelas palavras de Ovasco, o 
presidente não teria regalia 
para comandar a sigla. 

Camuflada
Dados da Secretaria da Saú-

de divulgados ontem revelaram 
que foi registrado no começo 
desta semana o maior número 
de contaminados por covid-19 
desde o começo da pandemia, 
com 414 casos, em 24h. É o 
reflexo das aglomerações que 
acontecem de forma camuflada 
para ‘enganar’ o poder público. 
Afinal, quem está sendo en-
ganado nessa história? Todos 
perdem, principalmente aque-
les que cumprem as medidas 
restritivas à risca.

Reboliço
A decisão do ministro Luiz 

Fachin, do STF, de ter anulado 
condenações impostas pelo 
então juiz Sérgio Moro ao 
ex-presidente Lula da Silva 
(PT), causou reboliço no meio 
político. A tropa de choque do 
petista comemorou, inclusive, 
arrisca que o morubixaba 
vence no primeiro turno, em 
2022. Para o deputado bolso-
narista Carlos Jordy (PSL-RJ), 
a decisão de Fachin é uma 
“vergonha”. O mercado não 
perdoa: o dólar disparou!

Não perdoa 
O fato de Anderson Bran-

co (PL) ter apresentado indi-
cação que sugere ao prefeito 
Edinho Araújo (MDB) criar um 
hospital de campanha para 
atender pacientes infectados 
por covid-19, indignou um 
leitor da coluna. “Não era 
ele que dizia que o covid era 
mentira? Foi até em São Pau-
lo verificar túmulos abertos”, 
lembrou, se referindo a visita 
do vereador ao Cemitério da 
Vila Formosa. Leitor politiza-
do não deixa passar nada! 

Fenômeno 
Gilmar Mendes disse duran-

te o julgamento da suspeição 
de Sérgio Moro, ontem, que o 
então juiz foi parcial ao conde-
nar Lula da Silva. Além de de-
tonar o ex-juiz, Mendes diz que 
a Justiça Federal entrou em 
crise devido ao mau exemplo 
provocado pelo “fenômeno de 
Curitiba que se nacionalizou”. 
Mesmo cometendo erros, 
Moro fez mais pelo País que o 
ministro, tido como amigo de 
corruptos. A reforma tem que 
começar no STF! 

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

O vereador João Paulo Rillo 
pediu a convocação do Secre-
tário de Trânsito, Transporte e 
Segurança, Amaury Hernan-
des, para comparecer na próxi-
ma sessão, virtualmente, para 
prestar esclarecimentos sobre 
a constante superlotação nos 
ônibus do transporte coletivo 
na cidade, no entanto, com dez 
votos contrários, o requerimento 
foi negado.

Rillo não gostou do resulta-
do. “O Secretário é o responsá-
vel pelo transporte na cidade, 
tem obrigação de fiscalizar. Ao 
invés da empresa aumentar o 
numero de ônibus, está dei-
xando as pessoas nos pontos 
esperando. Quem votou contra 
a convocação está do lado da 
exploração e da humilhação do 
povo, está do lado da Circular 
Santa Luzia”, ressaltou.

O vereador Bruno Marinho, 
presidente da Comissão Parla-
mentar de Transportes, votou 
contra alegando que, primeiro o 
Secretário tem que ter a chance 
de comparecer por um convite 
da Comissão, respeitando, inclu-
sive, a hierarquia do regimento. 
“Sou contra a convocação fora 
da Comissão, se ele não vier, aí 
convocamos”, explica.

Pedro Roberto, Presidente 
da Câmara, apesar de não 
poder votar, de acordo com os 
regimentos internos, declarou 
que se pudesse votar seria a 
favor. “Se eu pudesse votar, vo-
taria a favor. Esta situação está 
uma vergonha. Recebo vídeos 
há várias semanas mostrando 
a superlotação e nada é feito 
para melhorar. É uma vergonha 
pra Câmara. Nós não somos 
respeitados pelo Secretário de 
Trânsito ou talvez não seja ele 
que mande lá”, comenta.

Marinho, ao final da discus-
são do requerimento, informou 
que o Secretário de Trânsito 
entrou em contato com ele, 
enquanto estava acontecendo a 
sessão, e que está à disposição 
durante toda a quarta-feira para 
receber os vereadores e tirar 
todas as dúvidas.

Vereador pede 
convocação de 

secretário mas perde
Andressa ZAFALON 

Prefeitura começa 
identificar suspeitos e 

contaminados com pulseiras

Na tarde desta terça-feira 
(9), a assessoria da Prefeitura 
de Nova Granada informou 
que as pulseiras coloridas 
para marcar suspeitos ou 
contaminados com a Covid já 
chegaram e pacientes inicia-
ram o uso.

A Elisangela Sinibaldi, mo-
radora da cidade, é uma das 
pessoas que está usando a 
pulseira vermelha. “Eu testei 
positivo, já estou usando a 
minha pulseirinha”, disse.

Já o Marcos Antônio Olivei-
ra, também morador de Nova 
Granada, ainda não sabe o re-
sultado do exame, por isso está 
usando a pulseira amarela. “Eu 
fiz o teste, estou cumprindo 
agora o isolamento.”

A Prefeitura também criou 
um canal para denúncias. E 
incentiva que moradores a 
denunciarem caso vejam um 
paciente com alguma das pul-
seiras andando pela cidade, 
através dos telefones (17) 
3262-5200 ou 99166-4919.

O uso das pulseiras é obri-
gatório através de um decreto 
municipal. Se um morador fez 
o teste e está usando a pulsei-
ra amarela, assim que sair o 
resultado a pulseira é trocada 
pelo médico responsável e 
só ele tem a permissão para 
retirar a pulseira do paciente, 
após avaliação.

Caso algum paciente rompa 
a pulseira – que possui um 
lacre – pode ser multado em 
R$300,00 e ter o nome na 
dívida ativa do município.

Andressa ZAFALON 
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Uma comerciante de 36 
anos teve seu estabelecimento 
danificado por seu ex-compa-
nheiro na noite desta segun-
da-feira (08), no Jardim Santo 
Antônio I, em Rio Preto. O autor 
do crime ainda ameaçou a 
vítima ao sair da loja.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência da Polícia 
Civil, o acusado invadiu a loja 
que estava fechada por causa 
do decreto da pandemia e 
começou a quebrar objetos e 
móveis. De acordo com a víti-
ma, o crime teria sido cometido 
pela influência da atual compa-
nheira do seu ex-companheiro, 
mas ela não deu mais detalhes 
à polícia.

As ameaças foram filmadas 
pelo celular da filha da comer-
ciante, presente no momento 
da invasão, e entregues a 
polícia junto com as fotos que 
comprovam os danos e as 
mensagens recebidas por um 
aplicativo de celular.

A vitíma foi instruída sobre a 
possibilidade de ações penais 
contra o ex e a entrega das 
provas à Polícia Judiciária para 
uma investigação oficial, caso 
deseje. (Colaborou - Bruna 
MARQUES)

Ex invade 
comércio, quebra 

produtos e faz 
ameaças

Da REDAÇÃO

INTOLERÂNCIA

Filha tem WhatsApp clonado e 
secretária perde R$ 9 mil em golpe

Uma secretária de 57 
anos, moradora na Rua Dom 
Pedro I, foi vítima de um gol-
pe utilizando um perfil falso 
no aplicativo WhatsApp na 
última segunda-feira (08), 
por volta das 14h em Rio 
Preto.

Segundo o depoimen-
to da vítima, uma pessoa 
não identificada fingiu ser 
sua a filha para conseguir 
empréstimo no valor de 
R$ 9.890,00 que foi movi-
mentado com dois fundos 
diferentes, por duas contas 
distintas da vítima. Na verda-
de o aplicativo da filha estava 
clonado.

A secretária registrou a 
ocorrência e foi orientada so-
bre a possibilidade de ações 
penais sobre sua condição e 
a entrega impressa das pro-
vas à Polícia Judiciária para 
comprovação do ocorrido.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

ESTELIONATO VIRTUAL

Caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado

Outro Caso – Em Mirassol 
um aposentado de 64 anos 
e um estagiário de 18 anos 
foram vítimas de estelionato 
no último domingo (07).

Segundo informações do 
boletim de ocorrência o cul-
pado, ainda não identificado, 
clonou o perfil do WhatsApp 
do aposentado para pedir 
ao jovem um empréstimo no 
valor de R$ 180,00, que foi 
transferido através de PIX.

A conta informada a ví-
tima estava cadastrado no 
nome de uma mulher que 
foi identificado pelo infrator 
como filha do aposentado. 
Posteriormente o jovem per-
cebeu ter sido vítima de um 
golpe e notificou a polícia.

O estagiário forneceu a 
polícia cópias das mensa-
gens trocadas no aplica-
tivo e do comprovante de 
transferência, também foi 
orientado sobre a possibili-
dade de ações penais, caso 
deseje. (Colaborou - Bruna 
MARQUES)

FLAGRANTE EM REVISTA
Comerciante é detido 

por porte ilegal de arma

Comerciante de 41 anos foi 
detido por porte ilegal de arma 
de fogo. O caso aconteceu nes-
ta segunda-feira (08), às 8h03 
na Avenida Danilo Galeazzi, em 
Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência o comerciante foi abor-
dado durante uma diligência 
preventiva da polícia. A arma 
foi encontrada dentro do com-
portamento de revista na tra-

seira do banco do passageiro.
Ao ser interrogado o por-

tador da arma alegou possuir 
a arma há oito anos, que foi 
comprada em Cedral.

O revolver e a munição 
foram apreendidas e encami-
nhadas ao Instituto de Crimi-
nalística e o acusado levado a 
Delegacia Policial.

O comerciante responderá 
por porte ilegal de arma e deve 
pagar R$ 2,5 mil de fiança. (Co-
laborou - Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Jovem é presa na hora que 
vendia maconha a usuário

Jovem de 27 anos é pega 
em flagrante pela Polícia Mili-
tar ao sinalizar porte de drogas 
para um motoqueiro no final 
da tarde desta segunda-feira 
(08) no bairro Santo Antônio, 
região norte de Rio Preto.

Segundo o boletim, po-
liciais militares estavam em 
diligência quando a jovem 
indicou com gestos a venda 
de drogas para um suposto 
usuário. O motoqueiro fugiu 
do local quando os policiais se 
aproximaram, mas foi possível 
abordar a vendedora.

De acordo com os relatos 
dos policiais, eram visíveis 
os pacotes de drogas que a 
jovem carregava no bolso na 
lateral da bermuda, que foram 
identificados como três por-
ções de maconha embaladas 

individualmente e R$24,00.
A jovem ainda indicou um 

terreno baldio onde estavam 
escondidas mais 24 embala-
gens com a substância, dentro 
de uma sacola plástica. O lau-
do confirmou a natureza das 

Da REDAÇÃO

NAIR DA SILVA – Falecida aos 86 
anos de idade, natural de Poloni/SP, 
era viúva. Deixou seus fi lhos Donizete, 
Gilberto, Rosemara, Antonio Carlos e 
Rosane. Seu sepultamento deu-se no dia 
09/03/2021 às 17:00. Saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ANA PEREIRA DE SOUZA – Falecida 
aos 86 anos de idade, natural do Estado 
da Bahia/-, era viúva. Deixou seus fi lhos 
Jorge, Maria de Fatima, Carlos, Darci, 
Gileno, Nelson, Adair, Nilson. Seu se-
pultamento deu-se no dia 09/03/2021 
às 17:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

CARLOS ALBERTO ALMEIRA – 
Falecidoaos 68 anos de idade, natural 
Rolândia/PR, casado com Cleusa Le-
andro Rodrigues Jeronimo. Deixou seus 
fi lhos Cassio Leandro, Cesar Leandro, 
Cleber Leandro. Seu sepultamento deu-
-se no dia 09/03/2021 às 17:00. Saindo 
seu féretro do velório Capelas Funerária 
Rolândia para o cemitério do município 
de Rolândia.

MARIA APARECIDA ARONI DE 
MORAES – Falecida aos 66 anos de 
idade, natural de Neves Paulista/SP, 
era viúva. Deixou seus fi lhos Lindomar, 
Antonio. Seu sepultamento deu-se no dia 
09/03/2021 às 13:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Mirassol para o 
cemitério municipal de Mirassol.

  FALECIMENTOS

drogas indicando maconha.
A desempregada foi levada 

a central onde foi revistada e 
confirmou a versão da polícia e 
autuada por tráfico de drogas e 
flagrante. (Colaborou - Bruna 
MARQUES)

Arquivo DHOJE

FUTEBOL
Rio Preto quer embalar 

segunda vitória consecutiva
Depois de estrear com 

vitória na Série A3 do Cam-
peonato Paulista, o Rio Preto 
tenta embalar na competição 
nesta quarta-feira (10) contra 
a Penapolense fora de casa.

O técnico Ivan Canela terá 
dois desfalques para o duelo. 
O lateral esquerdo Lucas Piauí 
sentiu um desconforto na coxa 
esquerda no segundo tempo 
da partida contra o Votuporan-
guense e está fora. Nino deve 
assumir a titularidade.

O outro desfalque é o meio-
-campista Mario Augusto, que 
teve uma lesão no joelho 
direito. O Rio Preto anunciou 
a contratação do volante Iago 
Pereira nesta semana e já deve 
entrar no lugar de Mario. Re-
velado pelo Jacaré, Iago estava 
atuando no Cuibá-MT.

Autor do gol da vitória, o 
atacante Leandro Love deve 
permanecer no banco de reser-
vas por ainda não estar 100% 
fisicamente. “Nossa intenção 
é contar com ele de titular, 
mas não podemos queimar 
etapas e correr o risco de 
causar uma lesão. O Leandro 
é um atacante fazedor de gols, 
mas está em um processo de 
recondicionamento. Contra 
o Votuporanguense optei por 

coloca-lo no segundo tempo 
para que ele chegasse mais 
inteiro no momento decisivo da 
partida”, afirmou Canela.

O Penapolense perdeu de 
dois a zero para o Barretos na 
estreia. Para o duelo contra o 
esmeraldino, o técnico Emer-
son Alcântara poderá contar 
o retorno do lateral-esquerdo 
Franklin e o atacante Américo. 
Tufa, que saiu lesionado contra 
o Barretos, poderá ser substi-
tuído por Otávio.

“O fato deles terem perdido 
a estreia não significa nada. 
Eles são uma equipe forte, 
com um treinador experiente 
e vão tentar se impor jogando 

em casa. Nós temos que jogar 
com inteligência para conseguir 
surpreender e pontuar fora, que 
é bem importante”, comentou 
Canela.

Vinicius LIMA 

Olímpia volta hoje a campo 
após derrota na estreia da A3

O Olímpia enfrenta o Co-
mercial em Ribeirão Preto 
nesta quarta-feira (10) pela 
2ª rodada da Série A3 do 
Campeonato Paulista. O Galo 
Azul vem de derrota na estreia 
contra o Nacional e vai tentar 
somar os primeiros pontos na 
competição.

Mesmo com a derrota na 
primeira partida, o técnico José 
Francisco de Oliveira viu pontos 
positivos na equipe e criticou a 
arbitragem, que marcou dois 
pênaltis para o Nacional. “O 
time foi acima das expectativas 
diante de todas as dificulda-
des que nós temos, estão de 
parabéns pela entrega e luta. 
Infelizmente, o árbitro estragou 
o jogo e veio mal-intencionado, 
deu dois pênaltis para eles e 
expulsou nosso jogador”, co-
mentou.

Devido ao cartão vermelho, 
o zagueiro Luiz Henrique cum-
prirá suspensão. Além dele, 
o goleiro Flaysmar, o zagueiro 
Giovani, o lateral-esquerdo Jor-
ginho, o volante Kelvin, o meia 
Vinicius e os atacantes Willian e 
Jeferson seguem fora por conta 
da Covid-19. O atacante Kaiki e 
o zagueiro Josué estão no de-
partamento médico, totalizando 
nove desfalques para o jogo. 

Na estreia, o Galo Azul teve 
apenas dois reservas no banco.

Segundo Oliveira, há a 
possibilidade do Olímpia entrar 
em campo com um a menos. 
“Temos apenas dez jogadores 
disponíveis, então a chance 
de a gente ter que jogar com 
um a menos é muito grande. 
A nossa única esperança é 
que outros cinco jogadores eu 
nós contratamos apareçam no 
BID, mas isso só vamos saber 
na véspera do jogo”, afirmou.

O treinador falou ainda 
sobre a equipe do Comercial, 
que venceu o Primavera fora de 
casa por dois a zero na estreia. 

“É um time rápido, que mante-
ve a base da última temporada. 
Apesar disso, esperamos con-
seguir vencer e fazer um bom 
jogo”, comentou.

Vinicius LIMA 

PENAPOLENSE X RIO PRETO
SÉRIE A3 DO CAMPEONATO 
PAULISTA
DIA: 10/03
HORÁRIO: 16H
LOCAL: ESTÁDIO TENENTE CAR-
RIÇO – PENÁPOLIS
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E MYCUJOO
LOVE DEVE INICIAR NO BANCO 
DE RESERVAS. FOTO: MULLER 
MERLOTTO SILVA

Ficha técnica

Muller Merlotto SILVA

Jacaré entra em campo hoje pela Série A3

COMERCIAL X OLÍMPIA
SÉRIE A3 DO CAMPEONATO 
PAULISTA
DIA: 10/03
HORÁRIO: 16H
LOCAL: ESTÁDIO DR. FRAN-
CISCO DE PALMA TRAVASSOS 
– RIBEIRÃO PRETO
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E MYCUJOO

Ficha técnica

Olímpia joga e busca a primeira vitória na competição
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Quem já utilizou comprimidos de melatonina para melhorar 
o sono noturno? Acredito que muitos leitores irão responder 
que usam ou conhecem alguém que usa os comprimidos da 
substância para dormir melhor (benefício que ainda necessita 
de comprovação científica mais robusta). Mas as propriedades 
benéficas da melatonina não se restringem ao controle da qua-
lidade do sono.

Nas últimas décadas, após muitas pesquisas, foi descoberto 
que esse hormônio que participa ativamente da regulação do 
ritmo orgânico entre o sono e a vigília também desempenha ou 
auxilia em outras importantes funções, como o fortalecimento do 
sistema imunológico, tratamento de doenças dos olhos e trata-
mento de desordens neuropsiquiátricas (depressão, transtorno 
afetivo e concentração).

No âmbito cardiovascular, como uma possível droga car-
dioprotetora, a melatonina tem tido destaque especial após o 
endosso de alguns estudos recentes e de significativa relevância. 
Um estudo brasileiro, capitaneado pelo Dr. Bruno Halpern em 
2018, demonstrou que a suplementação da melatonina pode ser 
muito útil na regulação da gordura marrom, um tipo de gordura 
mais benéfica ao organismo e que auxilia na redução do peso 
corpóreo. Halpern também enfatizou que esta suplementação 
poderia favorecer a redução dos níveis de colesterol total e 
triglicérides.

Avançando mais nesse possível papel cardioprotetor da 
melatonina, outros estudos revelaram algumas vertentes muito 
favoráveis do hormônio produzido por uma pequena glândula 
localizada dentro de nossa cabeça:

1) Aumento dos vasos sanguíneos 
Quando uma pessoa apresenta um infarto, um dos fatores 

agravantes e que favorece o caráter fulminante do evento seria 
a escassez de circulação colateral no coração -vasos sanguíneos 
muito pequenos ajudariam a compensar alguns entupimentos 
arteriais existentes. A circulação cardíaca melhora significativa-
mente quando existe quantidade robusta de circulação colateral, 
e a melatonina ajuda a aumentar a quantidade desses vasos.

2) Controle da pressão arterial sistêmica 
A hipertensão arterial é a principal causa de infarto do coração 

e da insuficiência cardíaca. Em pessoas com níveis adequados 
de melatonina, ocorre maior equilíbrio da atividade bioquímica 
das células e maior potencial antioxidante, favorecendo a esta-
bilidade dos níveis de pressão arterial.

3) Controle da pressão dentro dos pulmões 
Os processos inflamatórios que acometem os pulmões acar-

retam redução da oxigenação e aumento da pressão nos vasos 
sanguíneos localizados dentro dos pulmões. Observem que as 
pessoas que apresentam sintomas da Covid-19 descompensam 
clinicamente devido à tempestade inflamatória que se instala nos 
pulmões. Essas pessoas gradativamente passam a respirar com 
dificuldade e sua taxa de oxigenação fica evidentemente menor. 
Ainda não se pode categorizar que a melatonina deve ser usada 
preventivamente para a Covid-19, mas podemos especular que 
seus efeitos anti-inflamatórios e vasodilatadores deveriam ser 
alvo de mais investigações clínicas.

4) Estabilidade do ritmo cardíaco 
Ainda não há a compreensão exata deste mecanismo protetor 

da melatonina. Muitas pesquisas já avançam e demonstram que 
a melatonina poderia ajudar na preservação da estrutura celular 
do coração e, dessa forma, favorecer a transmissão do impulso 
elétrico natural, o qual é responsável por cada batimento cardí-
aco. Alguns autores especulam, inclusive, um possível papel da 
melatonina na prevenção da morte súbita.

5) Remodelamento do músculo cardíaco 
Quando uma pessoa infarta, as fibras musculares do coração 

podem apresentar uma espécie de desorganização estrutural. 
Aquele arranjo original das fibras, que permite a propulsão efe-
tiva e bombeamento do sangue para todas as partes do corpo, 
pode ficar comprometido e distorcido. Já existem evidências 
mostrando benefícios da suplementação da melatonina para 
melhorar este processo de cicatrização e remodelamento das 
fibras musculares do coração.

Suplementação de melatonina 
Temos de considerar fortemente que a população está enve-

lhecendo e vivendo mais. Temos de considerar também que os 
estímulos luminosos durante à noite, que atrapalham a produção 
de melatonina, são cada vez mais comuns na nossa vida. Assim, 
de forma progressiva, teremos de conviver com uma tendência 
não saudável de ter níveis baixos e insuficientes de melatonina 
em nossa circulação sanguínea. Daí resulta a necessidade pre-
mente de refletir, em conjunto com seu médico de confiança, 
acerca dos efeitos positivos da suplementação da substância 
para a saúde em geral, especialmente a saúde cardiovascular. A 
melatonina é mais um aliado para nossa saúde e vem despon-
tando nos últimos anos por meio de inúmeras potencialidades.

Vou refazer a pergunta do início do texto: quem já usou ou 
usa a melatonina para melhorar seu sono e também prevenir 
agravos cardiovasculares? Espero que, a partir desta discussão 
que tivemos, a resposta afirmativa seja de maior magnitude. 
Espero, também, que as pesquisas em andamento continuem 
nos amparando nesta linha de ação e nos fornecendo mais dados 
concretos acerca deste conceito inovador: a melatonina como 
medicamento cardioprotetor.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago - www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Melatonina não regula só 
o sono; entenda como ela 

ajuda a saúde cardíaca

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
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COVID

A média móvel de casos 
de Covid-19 tem apresentado 
um aumento nas últimas se-
manas. Até o dia 8 de feverei-
ro era de 135 casos por dia, 
índice que saltou para 294 
em pouco mais de um mês. 
Com os casos aumentando, 
a procura por atendimento 
nas unidades respiratórias 
também cresceu.

Segundo os dados da Se-
cretaria de Saúde, em 2021, 
Rio Preto já atendeu 26.659 
pacientes com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
uma média de 392 casos por 
dia. Só no mês de janeiro 
foram 13.159 atendimentos. 
Em março, até esta terça-
-feira (9), Rio Preto somava 
2.320 notificações de SRAG.

A UBS Solo Sagrado é 
campeã em atendimentos até 
o momento. Foram 11.616 
pessoas atendidas, quase a 
metade do índice da cidade. 
A paciente Vanda Oliveira, 
moradora do bairro, foi uma 
das que procurou atendimen-
to nesta unidade.

Média móvel dobra em um 
mês; UBSs ficam lotadas

“Minha ficha foi feita às 
11h20 e saí de lá por volta 
das 15h. Demorou quase uma 
hora para fazer uma triagem e 
depois tinha que esperar para 
passar pelo médico. Não foi 
fácil não”, comentou.

Embora a UBS Solo Sa-
grado tenha registrado maior 
número de atendimentos nos 
dois primeiros meses, neste 
mês de março a UBSF Caic 

tem o maior número de pes-
soas atendidas: 713.

Por nota, a Saúde informou 
que as unidades de saúde 
para encaminhamento e tra-
tamento de pacientes de Co-
vid-19 estão trabalhando no 
limite de suas capacidades. 
A Secretaria de Saúde ainda 
informou que trabalha com 
todas as possibilidades para 
ampliar o atendimento, mas 

continua com dificuldades 
para a aquisição de novos 
equipamentos e, principal-
mente, com a contratação 
dos recursos humanos ne-
cessários.

A UBS Solo Sagrado fun-
ciona 24 horas, assim como 
a UPA Vila Toninho e a UPA 
Tangará. A UBSF Vila Mayor 
atende até às 17h e a UBSF 
Caic até às 22h.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Pessoas aguardando na unidade Caic ontem. USF é a com mais atendimento em março

A Associação Paulista de 
Medicina (APM) junto com a 
Regional de Rio Preto ingres-
sou no movimento “Unidos 
pela Vacina”, iniciativa que 
reúne centenas de entidades, 
empresas, associações e orga-
nizações não-governamentais 
(ONGs), unidas por um único 
propósito: tornar viável vacinar 
todos os brasileiros até setem-
bro de 2021.

Além de contribuir com 
a divulgação da campanha, 
inicialmente a APM colocou à 
disposição das Secretarias Es-
tadual e municipais de Saúde 
a sua estrutura social e a de 
suas 75 regionais, caso sejam 
necessárias para o processo 
de vacinação da população, 
e continuará mapeando as 
demais necessidades a fim de 
ajudar sempre que possível.

Desta forma, a APM e as 
demais entidades pretendem 
apoiar e acelerar o Programa 
Nacional de Imunização, unin-
do instituições, entidades, 
empresas e ONGs para que, 
com seus diferentes conheci-
mentos e expertises, trabalhem 
juntos para ajudar a encontrar 
as soluções para a vacinação 
acontecer. E conscientizar a 
população de que a solução 
para o momento que vivemos 
é a vacina.

Regional da 
APM adere 
movimento 

“Unidos pela 
Vacina”

Da REPORTAGEM

AUXÍLIO

Saúde confirma mais 414 
casos e 4 mortes em 24 horas

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta ter-
ça-feira (9) mais 414 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
que 341 foram diagnosticados 
por exame PCR e 73 teste so-
rológico. No total são 49.243 
casos, com 3.662 profissio-
nais da saúde afetados.

Também foram registrados 
mais quatro óbitos, chegando 
a marca de 1.179 mortes 
desde o início da pandemia. 
A taxa de letalidade é de 
2,4%. Considerando apenas 
os dados de 2021 já são 
14.540 casos e 257 óbitos. O 
coeficiente de incidência é de 
10.590 casos para cada 100 
mil habitantes.

Nas últimas 24 horas, 
1.088 pessoas foram conside-
radas recuperadas, totalizando 
44.089 curados, o equiva-
lente a 89,5% dos casos. O 
número de notificações de pa-
cientes com sintomas gripais 
é de 192.059, com 168.838 
testes realizados. Vale ressal-
tar que os exames coletados 
no inquérito sorológico ainda 
não foram inseridos e deverão 
ser computados após a con-
clusão do estudo.

Segundo a Saúde, Rio 
Preto conta com 743 pacien-
tes internados com síndro-
me respiratória aguda grave 
(SRAG), sendo 410 residente 
do município e 333 de outras 

cidades da região. Atualmen-
te, 311 estão na UTI e 432 na 
enfermaria. Dentre os casos já 
confirmados com coronavírus, 
são 513 internações, sendo 
279 de Rio Preto e 234 de 

Vinicius LIMA Divulgação

outros municípios. Destes, 
254 estão na UTI e 259 na 
enfermaria.

A taxa de ocupação de UTIs 
em Rio Preto é de 99% e de 
88,1% na região.

Em 24 horas Saúde relatou mais 414 casos confirmados 
de Covid em Rio Preto

Famerp amplia número e valor de 
bolsas concedidas aos alunos

A Faculdade de Medicina de 
Rio Preto – Famerp aumentou 
o número de bolsa-auxílio a 
serem concedidas aos seus 
alunos. O número quase do-
brou, passando de 88 para 
170, além de o valor de cada 
bolsa ter tido um acréscimo. 
O benefício é destinado aos 
alunos matriculados nos cursos 
de graduação em medicina, 
enfermagem e psicologia.

No programa do Centro de 
Apoio Social do Aluno (CASA), 
até então, eram oferecidas 
30 bolsas-auxílio, no qual o 
estudante recebia o valor de 
R$ 150 por mês. A partir desta 
semana serão ofertadas 60 
bolsas-auxílio no valor de R$ 
400 por mês.

Da REPORTAGEM As bolsas dos programas 
PIBIC passaram de 17, no valor 
de R$ 200 por mês, para 30 
bolsas no valor de R$ 400 por 
mês.

Já as bolsas-auxílio de mo-
nitoria de disciplinas ligadas 
aos cursos de graduação em 
Medicina, Enfermagem e Psico-
logia eram 41 e o aluno recebia 
o valor de R$ 200. Agora, serão 
80 bolsas no valor de R$ 300. 
Todos os reajustes foram con-
quistados junto ao governo do 
Estado de São Paulo.

A concessão das novas bol-
sas PIBIC e de monitoria é uma 
forma de incentivo aos alunos, 
auxiliando a descobrir poten-
ciais talentos. Já a bolsa-auxílio 
CASA é volta exclusivamente 
para alunos carentes.

Para o diretor-geral da Fa-
merp, Dulcimar Donizeti de 
Souza a ampliação no número 
de bolsas é motivo de come-
moração. “Trabalhamos para 
oferecer uma estrutura que 
possibilite o maior aproveita-
mento de alunos, assim como 

buscamos incessantemente, 
formas de incentivar os es-
tudantes mais dedicados e 
comprometidos. Fizemos essa 
reivindicação junto ao gover-
no do Estado e conseguimos 
ampliar o número de bolsas”, 
disse.

Divulgação



A-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
10 de março de 2021 ESPECIAL

Revitalização da Estação Ferroviária 
entra na última fase de obras

O prefeito Edinho Araújo 
e o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico Jorge Luis 
de Souza visitaram ontem as 
obras de reforma e revitali-
zação da Estação Ferroviária 
de Rio Preto. Com projeto 
desenvolvido pela Secretaria 
de Planejamento, a reforma 
foi dividida em duas fases: 
no prédio do lado da avenida 
Alberto Andaló e na estrutura 
da Estação ao lado da rua 
Bernardino de Campos.

A obra total tem o custo 
de R$ 1,5 milhão. A empresa 
vencedora da licitação foi a 
Constroeste. Do total inves-
tido, R$ 1,3 milhão é fruto 
de emenda parlamentar do 
então deputado federal e 
agora prefeito Edinho Araújo. 

Construída em estilo art 
déco, a Estação Ferroviária, 
na Praça Paul Harris, foi 
inaugurada em 1941, sendo 
símbolo do desenvolvimento 
econômico do município, 
levando o progresso também 
para cidades vizinhas. A partir 
da estação, a cidade se de-
senvolveu transformando-se 
nas décadas seguintes na 
metrópole regional reconhe-
cida em todo o Brasil.

“Faremos a transferência 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento para lá, já que o local 
é um marco no desenvolvi-
mento da cidade. Foi aqui 
que tudo começou”, disse o 
prefeito Edinho.

A estação receberá nova 
pintura, piso e cobertura de 
maneira que o conceito ar-
quitetônico histórico original 
seja mantido, pois o prédio 
é tombado pelo Comdephact 
de Rio Preto como patrimô-
nio histórico, portanto, não 
pode sofrer alterações em 
sua estrutura física. No local, 
já foram demolidos pisos e 
paredes internas, removidos 
revestimentos cerâmicos e 
reboco solto das paredes, 
retirados vidros antigos e 
quebrados para recuperação 
das janelas e vitrôs.

Também foram removidas 
esquadrias metálicas que 
estavam fora do padrão do 
prédio, assim como caixas 
metálicas de ar-condicio-
nado e portas danificadas 
para substituição. Também 
foi realizada a execução de 
compartimentação interna 
do prédio com fechamento 
em alvenaria, recuperação 
do reboco interno e corte 
das paredes para instalações 
hidráulicas. A previsão é de 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

PATRIMÔNIO

Revitalização da Estação Ferroviária entra na última fase de obras

Divulgação SMCSque a obra seja concluída na 
primeira quinzena de abril.

Mudança - A sede da Se-
cretaria de Desenvolvimento e 
Negócios em Turismo, hoje na 
avenida Alberto Andaló, será 
transferida para a Estação 
Ferroviária assim que as obras 
de reforma e revitalização 
forem concluídas. Terá uma 
área aproximada de 450 m2 
e vai abrigar o gabinete do 
secretário da pasta Jorge 
Luis de Souza e do Núcleo 
de Fiscalização do Comércio 
Ambulante.

“A ideia de trazer a secre-
taria para esta área veio logo 
após uma emenda destinada 
para a Estação Ferroviária, 
proposta enquanto Edinho 
Araújo ainda era deputado fe-
deral. Aproveitamos o recurso 
para investir nas novas instala-
ções, trazendo no futuro eco-
nomia para o Poder Público e 
resgatando toda a simbologia 
de um prédio histórico”, des-
tacou o secretário Jorge.

No local também serão 
instaladas a Sala do Empre-
endedor e a Sede do Banco 
do Povo, com maiores e me-
lhores instalações, ampliando 
o conforto para servidores, 
parceiros e cidadãos rio-pre-
tenses.

PETS Em 4 meses, call center 
de maus-tratos a animais 

atende 256 denúncias
Segundo o Dibea, após as denúncias, os animais são 

resgatados com ajuda dos bombeiros ou em ação conjunta 
com a Polícia Ambiental e são levados até o Centro de 

Controle de Zoonoses (CCZ)

Em quatro meses de fun-
cionamento, o call center 
que atende denúncias de 
maus tratos de animais em 
Rio Preto já recebeu cerca 
de 10% de todas as queixas 
registradas pelo Dibea (Dire-
toria do Bem-estar animal) 
desde sua criação, em 2017. 
Os dados foram fornecidos 
pela assessoria de imprensa.

Até esta semana, segundo 
a assessoria de comunicação 
da prefeitura, o Dibea acu-
mula 2.477 denúncias de 
maus-tratos. Apenas os call 
center, que é o primeiro do 

país, soma 256 atendimen-
tos a animais de pequeno e 
grande porte de novembro 
até agora.

“As denúncias que con-
sideramos mais graves são 
aquelas onde o animal sofre 
maus tratos com lesões e 
falta de atendimento Médico 
Veterinário e também animais 
em sofrimento onde são des-
providos de alimento e água”, 
afirma a assessoria do órgão. 

Segundo o Dibea, após as 
denúncias, os animais são 
resgatados com ajuda dos 
bombeiros ou em ação con-
junta com a Polícia Ambiental 
e são levados até o Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ). 

Lá, recebem todos os cuida-
dos necessários até estarem 
aptos para adoção. 

Após serem resgatados, 
tanto cães quanto gatos, 
passam por um tratamento, 
são vacinados e castrados 
antes da doação.  

Segundo o Dibea, os res-
gates do animais e o aten-
dimento estão “seguindo 
todos os protocolos sanitários 
recomendados, com o uso de 
máscaras, álcool em gel e 
distanciamento social”. Para 
denunciar exclusivamente 
maus-tratos de animais o 
telefone é 0800 778 0153.  
(Colaborou Maria Paula de 
Andrade) 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Dibea já resgatou mais de 250 animais através do call center que atende 24 horas

Divulgação

ASSISTÊNCIA

Mirassol entrega kits 
maternidade a mulheres 
carentes em pré-natal

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Mirassol reali-
zou a entrega gratuita do kit 
maternidade para famílias 
carentes no município que 
estão esperando a chegada 
de um bebê. Os tecidos são 
feitos pela costureira Regina 
Luzia da Costa Borges. Ao 
todo são 40 kits entregues 
por mês para as mães que 
fazem o pré-natal pela rede 
municipal de Saúde.

“Coloco muito amor e 
carinho em todas as peças, 
pois sabemos das dificulda-
des que passam estas mães 

e famílias”, disse a costureira 
Regina, que preparou as pe-
ças e depois montou os kits.

Para a presidente do Fun-
do Social e primeira dama 
Lurdinha Ermenegildo as 
dificuldades enfrentadas por 
essas mães são amenizadas 
por esses mimos preparados 
na oficina. “Muitas gestantes 
que vêm nos procurar são 
adolescentes que se encon-
tram na extrema pobreza, 
com dinheiro apenas para 
pagar o aluguel, a comida e 
sem condições de comprar 
as roupas e os utensílios que 
um recém-nascido precisa. 
Aqui, elas recebem um kit 
maternidade que prepara-

mos com jogos de lençol, 
toalha de banho, cueiros 
(espécie de manta para en-
rolar o bebê), conjuntinhos 
de roupa, fraldas descartá-
veis e de tecidos, meias e 
sapatinhos”, comentou.

Para ajudar - Os inte-
ressados em fazer doações 
e saber mais informações 
sobre como ajudar ou se 
voluntariar nos projetos do 
Fundo Social de Solida-
riedade de Mirassol basta 
comparecer na sede da rua 
São Pedro, 2797, Centro. 
O atendimento é de se-
gunda a sexta-feira, das 8 
às 16h.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Em média são distribuídos cerca de 40 kits todos os meses

Divulgação



A-7Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
10 de março de 2021 EDITAIS 

Editais de
BALANÇO

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha:

Empresa: ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE(0244)

CNPJ/CPF: 03.303.431/0001-15

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Emitido em: 05/03/2021

00002

NIRE: 41905

End.: Estância DE 2A ORDEM PARA FAZENDA FELICIDADE S/N-ZONA RURAL - CEP: 15064-405

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Dt.Registro: 21/07/1999

ATIVO             231.115,47

 ATIVO CIRCULANTE              82.093,88

  DISPONIVEL              67.093,88

   CAIXA GERAL               1.078,32

    Caixa                 525,41

    Caixa Evento                 552,91

   BANCOS CONTA MOVIMENTO                  79,24

    B.Bradesco Ag2825 c.c.3020-1                  79,24

   BANCO CONTA APLICACAO              65.916,21

    Aplic.Platinum DI              47.563,14

    B.Bradesco              18.353,07

   BANCO CONTA POUPANÇA                  20,11

    B.Bradesco Poupança                  20,11

  REALIZAVEL A CURTO PRAZO              15.000,00

   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              15.000,00

    Adiantamento de Fornecedor              15.000,00

 ATIVO NAO CIRCULANTE             149.021,59

  IMOBILIZADO             148.401,59

   BENS MOVEIS DE USO             148.401,59

    Equipamentos de Comunicacao               3.987,00

    Equipamentos de Informatica               7.967,95

    Equipamentos Eletroeletronicos               2.040,00

    Imóveis              10.000,00

    Instalações               8.367,80

    Maquinas e Equipamentos               8.205,77

    Moveis e Utensilios              79.843,07

    Veiculos              27.990,00

  INTANGIVEL                 620,00

   IMOBILIZADOS INTANGIVEIS                 620,00

    Marcas, Direito e Patentes                 620,00

__________________________________________________

AILTON BARCELOS DE PAULA

CONTADOR                 CRC: 1SP203417/O-2

CPF:  046.320.488-36     RG: 12.952.210-7

____________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE

MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO

PRESIDENTE           CPF: 031.689.278-56  RG: 11.589.354-4
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Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha:

Empresa: ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE(0244)

CNPJ/CPF: 03.303.431/0001-15

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Emitido em: 05/03/2021

00003

NIRE: 41905

End.: Estância DE 2A ORDEM PARA FAZENDA FELICIDADE S/N-ZONA RURAL - CEP: 15064-405

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Dt.Registro: 21/07/1999

PASSIVO             231.115,47

 PATRIMONIO LIQUIDO             231.115,47

  RESULTADOS             231.115,47

   RESULTADO EXERC. ANTERIORES             246.664,93

    Resultados Acumulados             246.664,93

   RESULTADO EXERC. CORRENTE             (15.549,46)

    Resultado Exercicio Corrente             (15.549,46)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Reconhecemos a exatidão  do  presente  Balanço  Patrimonial, cujo  Ativo e Passivo  estão uniformes na mesma importância de

R$ 231.115,47.

( DUZENTOS E TRINTA E HUM MIL CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica  restrita  apenas ao aspecto meramente  técnico desde

que reconhecidamente operou  com elementos dados e comprovantes  fornecidos  pela  gerência da firma que se  responsabiliza

pela  sua exatidão e veracidade,  bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e  sob sua total e

exclusiva responsabilidade.

__________________________________________________

AILTON BARCELOS DE PAULA

CONTADOR                 CRC: 1SP203417/O-2

CPF:  046.320.488-36     RG: 12.952.210-7
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ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE

MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO

PRESIDENTE           CPF: 031.689.278-56  RG: 11.589.354-4
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DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Folha:

Empresa: ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE(0244)

CNPJ/CPF: 03.303.431/0001-15

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Emitido em: 05/03/2021

00004

NIRE: 41905

End.: Estância DE 2A ORDEM PARA FAZENDA FELICIDADE S/N-ZONA RURAL - CEP: 15064-405

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Dt.Registro: 21/07/1999

RECEITA BRUTA OPERACIONAL           238.740,94

  DE VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUTOS            11.358,00

  DOAÇÕES           227.382,94

DEDUCOES DAS RECEITAS              (864,00)
  IMPOSTOS S/FATURAMENTO              (864,00)

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL           237.876,94
  RECEITA LIQUIDA           237.876,94

LUCRO BRUTO OPERACIONAL           237.876,94
  LUCRO BRUTO           237.876,94

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS          (253.426,40)
  DESPESAS ADMINISTRATIVAS          (252.292,61)

  DESPESAS TRIBUTARIAS            (3.347,37)

  RECEITAS FINANCEIRAS             2.213,58

R E S U L T A D O     O P E R A C I O N A L           (15.549,46)

RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ           (15.549,46)

LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO           (15.549,46)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

__________________________________________________

AILTON BARCELOS DE PAULA

CONTADOR                 CRC: 1SP203417/O-2

CPF:  046.320.488-36     RG: 12.952.210-7

____________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE

MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO

PRESIDENTE           CPF: 031.689.278-56  RG: 11.589.354-4

Demonstração Analítica do Resultado Exercício 2020 Período  de Janeiro a Dezembro

Empresa 0244-ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE CNPJ/CPF 03.303.431/0001-15

Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2020 Folha: 00001

RECEITAS         240.090,52

RECEITAS OPERACIONAIS         240.090,52

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA         237.876,94

DOAÇÕES         227.382,94
Doação - Cobrança         125.372,30

Doação - Deposito          69.070,64

Doação - Dinheiro          32.940,00

VENDA DE MERCADORIAS          11.358,00

Venda de Camisetas           8.533,00

Venda de Livros           2.825,00

(-) REDUTOR DE RECEITA BRUTA            -864,00
(-) Devoluções            -864,00

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           2.213,58

RECEITAS FINANCEIRAS           2.213,58

Rendimento Bancario           2.213,58

Demonstração Analítica do Resultado Exercício 2020 Período  de Janeiro a Dezembro

Empresa 0244-ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE CNPJ/CPF 03.303.431/0001-15

Grupo CUSTOS E DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2020 Folha: 00002

CUSTOS E DESPESAS         255.639,98

DESPESAS OPERACIONAIS         255.639,98

DESPESAS         255.639,98

DESPESA ADMINISTRATIVA MATRIZ         252.292,61
13o. Salario           3.028,00

Agua e Luz          10.935,53

Brindes             208,16

Contribuição RCC Brasil           1.130,00

Correios e Telegrafos              55,80

Decoração             422,89

Descartáveis             746,40

Desp. Limpeza/Faxina           1.727,25

Despesa c/Instrumento Musical             150,00

Despesas Diversas          25.822,10

Despesas c/ Combustiveis           1.856,88

Despesas c/Pedagios e Viagens           1.413,16

Despesas c/Veiculos           1.567,03

Despesas c/copa e cozinha           4.340,02

Despesas de Cartorio              35,17

Doaçoes e Contribuiçoes           1.680,00

Ferias           4.146,64

Fgts           3.151,07

Impostos e Taxas             532,86

Impressos e Mat.Escritorio             919,03

Inss          13.291,05

Locação de Equipamentos           2.433,00

Manutencao Bens e Instalações          13.670,99

Material de Evangelização           1.793,16

Monitoramento eletrônico           1.604,62

Ordenados e Salarios          33.230,17

Palestras e Cursos          10.871,02

Pregadores           2.042,50

Refeicoes e Lanches           7.023,60

Reformas e Benfeitorias             618,23

Seguros Diversos           1.792,05

Servicos Terceiros PF           9.265,90

Servicos Terceiros PJ          40.439,20

Tarifas Bancarias             808,26

Tarifas Bancarias           4.802,89

Telefone e Internet           7.237,98

Uniformes e Equip.Seguranca          37.500,00

DESPESAS TRIBUTARIAS           3.347,37
Iptu             763,50

Irrf             106,45

Issqn              81,57

Moras e Multas Fiscais               0,09

Taxas Estad./Municipal/Federal           2.395,76

*** RESULTADO DO PERÍODO ***         -15.549,46

Demonstração Analítica do Resultado Exercício 2020 Período  de Janeiro a Dezembro

Empresa 0244-ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE CNPJ/CPF 03.303.431/0001-15

Grupo CUSTOS E DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2020 Folha: 00003

___________________________________________________________________________________________________________________________

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

                                     São José do Rio Preto - SP / 31  DE  DEZEMBRO DE  2020

__________________________________________________

AILTON BARCELOS DE PAULA

CPF:  046.320.488-36     RG: 12.952.210-7

CONTADOR                 CRC: 1SP203417/O-2

____________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE

MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO

PRESIDENTE           CPF: 031.689.278-56  RG: 11.589.354-4



SOCIAL Jornal

O delegado de Polícia Federal, Guga Gomes e Nathalia Vaz 
de Lima Gomes, batizaram domingo passado, sua filhinha 
Isabela na 1ª. Igreja Presbiteriana Independente. Isabela 
é netinha do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Vaz 

de Lima e da nossa ex-vice-prefeita Ivani Vaz de Lima. 

São José do Rio Preto, quarta-feira 
10 de março de 2021

HOMENAGEM II  

A propósito, é preciso que as pessoas de Rio Preto, antes de 
mais nada, tenham em mente a enorme alavanca que o talento 
sensível e determinante de J.Hawilla incorporou ao futuro no 
cotidiano de Rio Preto,com a criação de empreendimentos da 
envergadura do Complexo Georgina Business Center, da TV 
Tem e dos Condomínios Quinta do Golfe, caudalosos alicerces 
para o desenvolvimento imobiliário da cidade. Através de 
seu vigoroso trabalho, J. Hawilla enquanto empresário, deu 
vida ao extraordinário escoltado por expressivos sonhos que 
tornou realidade. É pouco? Não há na história de Rio Preto um 
empreendedor que à exceção do Poder Público tenha feito tanto 
pela cidade até agora.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE II  

E não serão poucas as inaugurações. Só da secretaria de Serviços 
Gerais, são mais de 50 obras que estão prontas desde o início 
da pandemia e outras em andamento, entre praças, praças 
esportivas, 18 PEV-ou Ecopontos distribuídos pela cidade (pontos 
de entrega voluntária com contêineres para receber material 
reciclável); duas bonitas rotatórias em frente ao Muffatto Max, 
no final da Avenida Potirendaba; duas rotatórias no Anel Viário J. 
Hawilla e muitas obras mais. 

TREINADORES

Desde que o Ranking O Globo/Extra de treinadores passou a ser 
publicado, em 2018, é a segunda vez consecutiva que um português 
vence. Abel Ferreira, do Palmeiras, conquistou o primeiro lugar 
do levantamento na temporada 2020, sucedendo o compatriota 
Jorge Jesus, com o Flamengo. O primeiro lugar no ano da estreia, 
curiosamente, ficou com o vice nos anos seguintes, Renato Gaúcho,  
sempre com o Grêmio, com quem renovou contrato por mais uma 
temporada.

     Já chegou a nova edição 
da revista Kapiiwara, da 
ARLEC- Academia Rio-
pretense de Letras e Cultura, a 
de número seis. O presidente 
Alberto Gabriel Bianchi já 
está cuidando da distribuição 
entre os acadêmicos e demais 
interessados. 

      O festival Rock in Rio 
anunciou na semana passada 
que será adiado para 
setembro de 2022.

     Desta coluna as 
condolências ao amigo Toninho 
Cury, cuja genitora faleceu na 
semana passada aos 96 anos 
de idade. Ela era viúva de 
Gabriel Jorge Cury, o Japurá.

    Diretor de marketing da 
Unimed, o médico Gilmar 
Greque que esteve internado 
com Covid 19, já teve alta e 
está em casa, para a alegria 
dos amigos.

     Dia 4 de março a jornalista     
Janaina Pereira assumiu os 
microfones do Jornal 40 Graus 
da emissora 40 Graus FM, 
que vai ao ar a partir de 7h30.

    Até meados do ano, o 
grupo Soma (Farm, Animale 
e outras) deve anunciar a 
compra de mais duas marcas 
do setor de moda.

    Hamilton Mourão é maçon. 
O vice-presidente é grau 33, o 
último na hierarquia maçônica.

* 

ANIVERSÁRIO DA CIDADE I 

Com índices de Covid 19 aumentando, a cidade não tem motivos 
para comemorar dia 19, o seu aniversário. A não ser orar para que 
o nosso padroeiro, São José, rogue por nós. Segundo se comenta 
nos corredores da Prefeitura, as comemorações tradicionais 
deverão ser adiadas para dentro de um mês.

EXPLOSIVA IV

Durante a conversa, o casal disse que integrantes da família real 
não queriam que o filho do casal recebesse o título de príncipe 
ou princesa e demonstraram preocupação sobre o “quão escura” 
sua pele seria. A duquesa revelou que houve um casamento 
secreto — na verdade, os dois se casaram três dias antes das 
núpcias, transmitidas pela televisão para todo o mundo, em uma 
cerimônia que dizem ter sido oficiada pelo arcebispo de Canterbury 
em seu quintal.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE III 

Mas nos vagares da quarentena, o espaço para os sonhos 
crescerem, hoje são os limites da casa de cada um e 
aglomerações são proibidas. Nesse período, estamos sendo 
esbordoados pelo coronavírus que virou nossa rotina de cabeça 
para baixo e nos obriga a ficar segregados dos eventos, melhor 
mesmo, é esperar. Quem sabe em meados de abril teremos 
condições de assistir a essas inaugurações, obedecendo, é claro, 
os necessários protocolos. 

HOMENAGEM I 

A Prefeitura Municipal deverá inaugurar dia 11 de junho, data 
de nascimento de J.Hawilla, uma estátua dele, de corpo inteiro, 
na praça que acaba de ser construída em frente ao futuro 
Hotel Hilton, no Complexo Georgina Business e à entrada do 
Condomínio Santa Helena, onde existe uma grande árvore. 

BABY I    

A advogada Cidinha Pascoalão está festejando, desde a semana 
passada, o nascimento de seu primeiro neto em Metricup, na 
Austrália. Sua filha Gabriela e seu genro, o australiano Ryan James, 
deram-lhe o netinho que recebeu o nome de Luca.

EXPLOSIVA V

Durante a entrevista, Meghan usava um bracelete de diamantes 
da marca de luxo Cartier que foi da Princesa Diana. Após saírem 
do Reino Unido, Harry e Meghan se mudaram para o Canadá 
e depois para a Califórnia. Viveram primeiro em Los Angeles 
e, desde julho, estão em Montecito, uma pequena e próspera 
cidade costeira.

EXPLOSIVA II  

O programa foi batizado ‘Oprah with Meghan and Harry: A CBS 
Primetime Special’. A notícia veio à tona logo depois do anúncio 
de que o príncipe Harry e Meghan Markle estão esperando o 
segundo filho. Por causa da entrevista, fontes ligadas à realeza 
afirmaram que a rainha Elizabeth II ia retirar os últimos privilégios 
e títulos reais do casal.

SÃO JOSÉ 

Apesar dos criteriosos protocolos 
da pandemia, a Catedral de São 
José marcou quatro missas para 
o dia 19 de março, data em 
que se homenageia o padroeiro 
de nossa cidade, às 9 horas, 
12h30, 16 e 18 horas. A das 18 
horas será celebrada pelo nosso 
bispo Diocesano, Dom Thomé.

CRITIC’S AWARD

Com quatro estatuetas, o filme “Normaland” de Chloe Zhao que 
já havia ganho o “Globo de Ouro” há duas semanas, sagrou-se 
novamente vencedor domingo passado do prêmio do Cristics’ 
Choice.Com todo o respeito, na minha opinião é um filme chato, 
arrastado, que, apesar da boa fotografia, não recomendo. Nas 
categorias de TV, a série “The Crown” também se destacou com 
quatro prêmios. Essa sim, merece aplausos.

BABY II

O empresário Zezinho Bonacina, do ramo de restaurantes, que tem 
em Rio Preto o Rancho do Cupim e nas capitais do Nordeste vários 
restaurantes Sal & Brasa- Aracaju, João Pessoa, Maceió, Natal, 
Recife, Salvador e São Luiz, além do Distrito Federal e Curitiba - e 
dos Sal & Brasa Express, nos shopping centers, ficou sabendo 
que ele e sua mulher, Helena, vão ser avós. Sua filha Thalita e o 
marido, Anderson, que moram no Sul, vão ganhar o primeiro baby, 
mas ainda não sabem o sexo da criança. 

EXPLOSIVA I

Tem um programa que promete ser imperdível para hoje, a partir 
de 22 h30 no GNT. Um acordo firmado entre o príncipe Harry e 
Meghan Markle em dar uma entrevista exclusiva e explosiva de 
90 minutos para a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey  
deixou o palácio de Buckingham nervoso, de acordo com o “Daily 
Mail”. A conversa, que vai atrair a atenção de milhões de pessoas 
ao redor do mundo, foi anunciada pela CBS, que a transmitiu 
na noite de domingo, dia 7, e na segunda-feira no Reino Unido. 

                       EXPLOSIVA III    

O casal não poupou críticas à família real, revelando detalhes 
da conturbada convivência nos últimos anos. À apresentadora 
americana Oprah Winfrey, Meghan disse que ficou tão arrasada 
com a hostilidade e que chegou a  pensar em tirar sua própria 
vida enquanto estava grávida de seu primeiro filho, Archie.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

JANTAR 

O doublé de engenheiro e delegado de Polícia aposentado, Raul 
Pinheiro Machado, exercitou mais uma vez sua habitual fidalguia 
e abriu sua bonita casa no Condomínio Damha I, para um jantar 
sábado, preparado por ele, que tinha como plât-de-résistence 
um polvo com camarões e batatas assadas. À mesa, além do 
host e de sua namorada Cristina Zilli, Evanilda Amaral e este 
colunista. Noite de delícias e amenidades, respeitando os mais 
rígidos protocolos sanitários da pandemia.

BANCO

A XP lança nos próximos dias o seu cartão de crédito. O atrativo 
maior do novo produto será a taxa de juros. Os juros no rotativo 
segundo anuncia, serã pelo menos 50% menores que o da 
concorrência. Vai, assim, bater de frente com os bancões e 
mesmo com as fintechs. Aliás, a XP planeja lançar até o fim 
do ano o seu banco completo. O objetivo é explícito: ter todo o 
patrimônio dos seus clientes dentro de casa.

A-8
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Jesus Martin Neto, presidente do Automóvel Clube, já 
começou a trabalhar para a sua reeleição. Pelo que fez 

até agora, me arrisco dizer que é pule de dez.

    Está na bica para sair 
o anúncio pelo presidente 
Bolsonaro, do nome do novo 
presidente do Banco do Brasil. 
A anulação das condenações 
de Lula pelo ministro Edson 
Fachin deverão retardar o 
anúncio. 

     Trecho da música 
Paciência, de Lenine, ideal  
para retratar o momento: 
“Enquanto todo mundo espera 
a cura do mal/E a loucura 
finge que isso tudo é normal/ 
Eu finjo ter paciência.”

     As projeções dos grandes 
supermercados apontam 
para uma queda de 10% nas 
vendas de alimentos nos três 
primeiros meses deste ano 
ante o último trimestre de 
2020.Os preços foram para a 
estratosfera.

    Que o duque e a duquesa 
de Sussex, o príncipe Harry e 
Meghan Markel, esperam seu 
segundo baby, todo mundo 
já sabe. Mas anunciaram 
domingo que ela está grávida 
de uma menina, que nasce no 
início de maio. 

     O sertanejo Edson vem 
reagindo bem ao tratamento 
contra o Covid-19. O cantor 
ainda permanece sob os 
cuidados da equipe médica 
do hospital Santa Ignês, em 
Indaiatuba, porém, já com 
avanços significativos na sua 
recuperação. 



Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira

10 de março de 2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP
EMPENHOS 4099/21 e 4104/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade dos itens mencionados nos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administra-
tivas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empre-
sa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: RSUL EIRELI EPP
EMPENHOS 4070/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade dos itens mencionados nos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administra-
tivas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empre-
sa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
PROCESSO 12.699/20
Notifi co o representante legal da contratada, para regularizar 
no prazo de 24 horas úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, os pagamentos de salários e benefícios 
de seus colaboradores, com envio dos comprovantes de 
quitação dos pagamentos para esta Secretaria. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo apresentar contra-
ditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS 
– DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: AC COMERCIAL LIMA EIRELI
EMPENHOS 976/21 e 3404/21
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 11/21
Contratada: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Objeto: Aquisição de 2.500 frascos/ampolas (10 ml) de 
Pantoprazol 40 mg, para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS” no município. Funda-
mento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 507/2020
ATA Nº 0201/21
CONTRATADA: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRE-
LI
OBJETO: Fornecimento de material de higiene e limpeza – 
Valores Unitários - Item 02 - R$2,28; Item 03 - R$3,80; Item 
12 - R$1,55; Item 48 - R$5,00; Item 49 - R$1,60; Item 51 – 
R$1,23; Item 57 – R$1,20 - SMAS – Helena Cristina Rozales 
da Silva Marangoni - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 507/2020
ATA Nº 0202/21
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE ME
OBJETO: Fornecimento de material de higiene e limpeza – 
Valores Unitários - Item 10 - R$117,99; Item 11 - R$27,94; 
Item 30 - R$19,95; Item 41 - R$5,99; Item 42 - R$2,49; Item 
44 – R$35,71 - SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva 
Marangoni - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 507/2020
ATA Nº 0203/21
CONTRATADA: UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
COMERCIAL LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de material de higiene e limpeza 
– Valores Unitários - Item 15 - R$1,80; Item 19 - R$0,87 - 

SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2020
CONTRATO Nº TOP/0006/21
CONTRATADA: GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA 
-EPP
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de 
materiais para a execução da obra de construção da UBSF 
do Bairro Solidariedade - SMS - Prazo de vigência: 405 dias 
– Valor Total R$2.372.400,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 078/2021, PROCESSO 1796/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/03/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 079/2021, PROCESSO 1799/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de papelaria 
para atender as Unidades da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 25/03/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 075/2021, PROCESSO 1747/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 25/03/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 058/2021, PROCESSO 1613/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais elétricos para 
o setor de manutenção predial em unidades, departamentos 
e setores da Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 29/03/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 074/2021, PROCESSO 1743/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de medicamentos/insumos 
padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/03/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 59/2021 - Processo 
1614/2021
Interessada: ORTHEC IND E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ORTOPÉDICOS LTDA.
Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário hos-
pitalar. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela 
empresa ORTHEC IND E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ORTOPÉDICOS LTDA. O inteiro teor da decisão encontra-se 
no ‘Portal de Compras’. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – 
Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
26-2021 – PROCESSO Nº 1249/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumentais 
para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 11/03/2021 às 15:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 544/2020 – Processo 
14110/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação de equipamentos para fi scalização 
eletrônica de trânsito e de infraestruturas não ativas, em 
atendimento a legislação de regência e conforme termo de 
referência anexo ao edital -Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança. Sessão pública realizada on line 
com início dia 07/01/2021, sendo declarada vencedora a 
seguinte empresa no respectivo item: PRÓ SINALIZAÇÃO 
MONITORAMENTO LTDA (item 1). Houve manifestação de 
intenção de recurso pelas empresas TALENTECH – TECNO-
LOGIA LTDA (não apresentaram razões recursais). A empre-
sa PRÓ SINALIZAÇÃO MONITORAMENTO LTDA (apresen-
tou contrarrazões recursais). A pregoeira manteve a decisão 
prolatada na sessão. O processo foi encaminhado ao Sr. 
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando provimento ao 
recurso. – Celia Candida Faria - Pregoeira.
ADJUDICO o Pregão à empresa PRÓ SINALIZAÇÃO MONI-
TORAMENTO LTDA (item 1), conforme proposta declarada 
vencedora e HOMOLOGO este procedimento licitatório por 
não vislumbrar qualquer irregularidade. Amaury Hernandes - 
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
O inteiro teor encontra-se a disposição dos interessados no 
Portal de Compras e nos autos do processo
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
46-2021 – PROCESSO Nº 1423/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios (pão frances e lanches) em atendimento ao Corpo 
de Bombeiros da Policia Militar e demais Órgãos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 12/03/2021 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO  PRETO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, co-
munica que a empresa JINHONG LI 23372263871, CNPJ nº 
35.655.146/0001-50, nos termos do processo licitatório em 
questão, apresentou a melhor oferta, consoante os termos 
da respectiva ata. 
São José do Rio Preto, 09 de Março de 2021.
Patricia Aragão Marcello
Presidente 
Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 35.134 DE 05 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, LUCELIA THOMAZ DE SOUZA, para exercer 
a Função de Chefi a de Seção, na Seção de Ouvidoria da 
Secretaria Municipal de Educação, criada pelo artigo 39 da 
Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, 
retroagindo os efeitos desta a 01 de março de 2021.
PORTARIA N.º 35.135 DE 05 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, JULIANA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA, para 
exercer a Função de Assistente Técnico - FG.102.1, na Co-
ordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro da 
Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
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416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, 
retroagindo os efeitos desta a 01 de março de 2021.
PORTARIA N.º 35.138 DE 08 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, CLAUDIO SARTORI FIGUEI-
RA para substituir o(a) servidor(a) JAIME ANDRE SANCHEZ 
RODRIGUES ocupante do cargo em comissão – CHEFE DE 
COORDENADORIA – CD. 101.2, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período 
de licença saúde a partir de 26/02/2021.
PORTARIA N.º 35.139 DE 08 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, GUSTAVO PEREIRA DA SIL-
VA PORTES para substituir o(a) servidor(a) JOAO PAULO 
GONÇALVES DA SILVA – ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – GERENTE NÍVEL IV – FG.101.5, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias a partir de 15/03/2021.
PORTARIA N.º 35.140 DE 08 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, LUANA BUENO GARCIA 
para substituir o(a) servidor(a) FERNANDA MIOTTO DUR-
VAL - ocupante da função de confi ança gratifi cada – CHEFE 
DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período 
de licença maternidade, a partir de 02/03/2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
13/2021 – PROCESSO SICOM 338/2021
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e informática 
para serem utilizados nas unidades do Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 02.03.2021 com con-
tinuação no dia 08.03.2021, sendo adjudicado o objeto às 
vencedoras ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 
para os itens 8 e 9, BALIPA PAPELARIA E PRESENTES 
LTDA ME para os itens 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24 
e 26, CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE para os itens 
1, 2, 3, 4, 12 e 13 e MARIA IRENE BUSO DA SILVA – ME 
para o item 20. Os itens 5, 6, 7, 17, 19 e 25 foram declara-
dos FRACASSADOS. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
13/2021 – PROCESSO SICOM 338/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 08.03.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 388695 – Engescav Engenharia e Constru-
ções Eireli
Valor: R$ 189.616,80
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
Nicanor Batista Junior – Superintendente
Extrato de Portaria nº 29 de 09/03/2021 – RESOLVE: Dis-
pensar o servidor THIAGO DA SILVA ANJOS, matrícula nº 
905, da função de Supervisão de Equipe, criado pela Tabela 
“D”, do Anexo I, da Lei Complementar nº 266/2008. Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Extrato de Portaria nº 30 de 09/03/2021 – RESOLVE:  Nome-
ar o servidor ADÃO ALVES DA SILVA, matrícula nº 042, para 
a função de Supervisão de Equipe, criado pela Tabela “D”, 
do Anexo I, da Lei Complementar nº 266/2008. Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
Extrato de Portaria nº 31 de 09/03/2021 – RESOLVE: Afastar 
o servidor estatutário VITOR AUGUSTO PRIOTO, Agente 
de Administrativo, matrícula 775, lotado nesta Autarquia, 
afastamento por 2 (dois) anos, sem vencimentos ou remu-
neração, com prejuízo das demais vantagens do cargo, para 
tratar de interesses particulares, conforme o artigo 117 da Lei 
Complementar n° 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 
18 de maio de 2021. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 
S. J. Rio Preto 09.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DEFINITIVO  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020/SEMAS
A Comissão de Seleção do Chamamento Público, compos-
ta pelos membros: Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra, 
Maria Inês Gonçalves Pena, Maria Sônia dos Santos Miele 
e Vanessa Gimenez Ferreira, no uso de suas atribuições 
legais, e cumprindo ao disposto no Decreto nº 17.708 de 07 
de fevereiro de 2017 e alterações, considerando os requi-
sitos e formalidades do Chamamento Público nº 003/2020, 
que tem por objeto a seleção de Organização da Sociedade 
Civil para execução em parceria do Serviço de Acolhimento 
Institucional – Abrigo para população adulta e famílias em 
situação de rua, tendo em vista que não houve interposição 
de recursos quanto a aceitação dos documentos, publicado 
no Diário Ofi cial do Município no dia 04 de março de 2021, 
RESOLVE tornar público o resultado defi nitivo do Chama-
mento Público nº 003/2020- SEMAS, que teve como primeira 
classifi cada com 20 pontos, a Organização da Sociedade 
Civil Associação Lar São Francisco de Assis na Providência 
de Deus
São José do Rio Preto, 09 de março de 2021
____________________________________________
LUZIA APARECIDA ALVES CANTOS CINTRA
Comissão de Seleção
_________________________________
MARIA INÊS GONÇALVES PENA

 Comissão de Seleção 
___________________________________
MARIA SÔNIA DOS SANTOS MIELE
 Comissão de Seleção
______________________________
VANESSA GIMENEZ FERREIRA
 Comissão de Seleção

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Portaria SEMAS nº 03/2021

09 de março de 2021

Dispõe sobre regime de jornada por turnos de trabalho na 
Secretaria de Assistência Social e novas determinações 
de organização dos atendimentos no serviço da Secretaria 
Municipal de Assistência Social frente as atualizações das 
demandas e ações em medidas de prevenção e enfrenta-
mento a pandemia do coronavírus (COVID-19)
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI, Se-
cretária Municipal de Assistência Social do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 
de julho de 2019,
CONSIDERANDO a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decor-
rente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto nº 64.862 de 13 de março 
de 2020 do Governo do Estado de São Paulo, que Dispõe 
sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta, de medidas temporárias e emergenciais de preven-
ção de contágio pelo COVID-19, bem como sobre recomen-
dações no setor privado estadual;
Considerando o “Plano São Paulo”, instituído pelo Gover-
no do Estado de São Paulo por meio do art. 2º do Decreto 
Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, resultado da 
atuação coordenada do Estado com os Municípios paulistas 
e a sociedade civil, com o objetivo de implementar e avaliar 
ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia 
decorrentes da COVID-19;
Considerando o atual balaço do “Plano São Paulo” divulga-
do pelo Governo do Estado no dia 03 de março de 2021, 
com base no número de casos e óbitos, taxa de ocupação 
de leitos e outros critérios sanitários e epidemiológicos, e 
a necessidade de se tomar medidas mais restritivas para a 
contenção da disseminação do coronavírus (COVID-19) pelo 
período de 14 (quatorze) dias a contar do dia 06 de março 
de 2021;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.850 de 05 de 
março de 2021, que dispõe sobre novas medidas restritivas 
de enfrentamento a pandemia do COVID-19 e dá outras 
providências;
Considerando o aumento da taxa de transmissão;
Considerando o aumento das internações no município de-
corrente do COVID-19;
RESOLVE:
Artigo 1º- Para enfrentamento da pandemia provocada pelo 
coronavírus (COVID-19), em seu atual estágio epidemio-
lógico, a partir da 0h (meia-noite) do dia 10 até o dia 19 de 
março de 2021, os servidores com idade igual ou superior 
a 60 anos e gestantes, deverão adotar preferencialmente, 
o regime de teletrabalho, sem prejuízos dos vencimentos e 
demais vantagens. 
Parágrafo único- Entende-se por teletrabalho, as tarefas 
executadas pelo servidor, com desempenho das suas fun-
ções em seu domicílio, remotamente, cumprindo as ordens 
de sua chefi a imediata com as condições individualmente 
possíveis e disponibilizadas. 
Artigo 2º -Fica estabelecido aos trabalhadores do SUAS, 
o sistema de jornada por turnos de 4h30 estabelecido na 
SEMAS, a fi m de reduzir a permanência do servidor(a), 
intercalando a jornada dos trabalhadores de modo a manter 
os atendimentos e funções essenciais no local de trabalho, 
de forma que se mantenham garantidas: a execução do 
serviço preferencialmente remoto, e o atendimento presen-
cial, quando imprescindível, sem prejuízo à população, até o 
dia 19 de março, ou, enquanto perdurar a fase vermelha do 
Plano São Paulo. 
Parágrafo primeiro – No horário inverso do turno estabe-
lecido, o servidor deve cumprir o restante de sua jornada 
em teletrabalho, permanecendo à disposição da chefi a da 
unidade a qual pertence.
Parágrafo segundo – Em ações e ou atividades específi cas, 
quando necessário e convocado pelas respectivas chefi as 
imediatas a jornada de trabalho poderá ser realizada na sua 
integralidade.
Artigo 3º - A Unidade do CENTRO POP, exclui-se da presen-
te normativa, permanecendo o sistema específi co instituído 
na Portaria SEMAS nº 08/20, dada a singularidade do servi-
ço ofertado.
Artigo 4º - Estão excluídos da jornada por turnos os Coorde-
nadores e Chefes de Departamento, e caberá a chefi a ime-
diata da unidade organizar o sistema de jornada por turnos 
4h30 entre os profi ssionais em períodos, mediante apresen-
tação de escala, bem como qualquer alteração, ao chefe de 
departamento, conforme necessidade de manutenção dos 
atendimentos e funções de Proteção Social da população.
Artigo 4º - Fica vedada a realização de horas extras para o 
cumprimento da escala de serviço da Unidade.
Artigo 5 - Esta portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, e entra em vigor no dia 10/03/2021, tem vigência 
por tempo determinado até o dia 19/03/2021, podendo ser 
prorrogada se perdurar a fase mais restritiva do Plano São 
Paulo, decorrente da pandemia do coronavírus (Covid19).
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA SME Nº. 156/2021 
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

 
A Secretária Municipal da Educação, Fabiana Zanquetta de Azevedo, 

do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, com base 
nas atribuições que a legislação lhe confere, e nos termos do artigo 11 da 
Resolução SME Nº 19/2020, DECLARA excedentes no ano letivo de 
2021 na Unidade Escolar Sede, os professores abaixo relacionados: 
ONDE LÊ-SE: 

Ensino Infantil PEB I Excedente 

1 EM A Bela Adormecida Emily Cmila Bebiano 
LEIA-SE: 
 

Ensino Infantil PEB I Excedente 

1 EM A Bela Adormecida Emily Camila Bebiano 
 

São José do Rio Preto, 09 de Março de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretaria Municipal da Educação 

 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO SME N° 05/2021 
Estabelece diretrizes, normas e prazos para 
entrega dos Planos Escolares das Escolas do 
Sistema Municipal de Ensino, no município de 
São José do Rio Preto/SP. 

A Secretária da Educação, do Município de São José do Rio Preto - SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando: 

 Lei Federal Nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional;  

 Lei Municipal Nº 11.767/2015 - Plano Municipal de Educação;  
 Resolução SME Nº 03/2014, que estabelece as Diretrizes para 

Organização da Educação Infantil (Pré-escola);  
 Deliberação CME Nº 01/2018, homologada pela Resolução SME Nº 

16/2018, que dispõe sobre diretrizes para elaboração ou 
reelaboração e aprovação dos Regimentos das Instituições 
Escolares do Sistema Municipal de Ensino;  

 Deliberação CME Nº 01/2020, homologada pela Resolução SME Nº 
06/2020, que dispõe medidas orientativas às Instituições de Ensino, 
pertencentes ao Sistema Municipal de educação, no período do 
regime especial do combate ao contágio pelo coronavirus (Covid-
19), com base no Decreto Nº 18.559/2020 que declara estado de 
emergência na cidade de São José do Rio Preto-SP;  

 Deliberação CME Nº 02/2020, homologada pela Resolução SME Nº 
09/2020, que dispõe medidas orientativas de atenção ao Projeto 
Político Pedagógico das unidades de ensino e sobre os critérios de 
elaboração das atividades para ensino remoto na rede municipal de 
ensino de São José do Rio Preto, durante o período do regime 
especial do combate ao contágio pelo Covid-19;  

 Deliberação CME Nº 03/2020, homologada pela Resolução SME Nº 
20/2020, que dispõe diretrizes orientadoras para implementação, 
elaboração e reorganização das propostas pedagógicas nas 
Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino de São José 
do Rio Preto para continuum curricular 2020/2021;  

 Parecer CNE/CEB Nº 07/2010, que fixa Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  

 

 

 Resolução CNE/CEB N° 04/2010, que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; na 
Resolução SME Nº 14/2009, que regulamenta a organização e 
avaliação do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e 
Adultos na rede municipal de Ensino a partir do ano letivo de 2010;  

 Resolução SME Nº 13/2018, que estabelece as diretrizes para 
implementação do processo de Avaliação Institucional Interna da 
Educação Básica;  

 Resolução SME Nº 18/2020 e Resolução SME Nº 02/2021, que 
estabelecem as diretrizes para elaboração do Calendário Escolar, 
para ano letivo de 2021;  

 Resolução SME Nº 03/2021, que regulamenta o Horário de 
Trabalho Pedagógico das Unidades Escolares;  

 Decreto Municipal Nº 18.554, de 16 de março de 2020, que dispõe 
sobre medidas de prevenção e enfrentamento do coronavirus;  

 Decreto Municipal Nº 18.808, de 29 de janeiro de 2021, que dispõe 
sobre o retorno as aulas nas escolas municipais de forma remota,  

 
RESOLVE: 
Artigo 1º- O Plano Escolar, elaborado anualmente, define-se como o 
documento que norteia o acompanhamento das ações internas à 
unidade escolar e operacionaliza o Projeto Político Pedagógico. 
Parágrafo 1º. Os Planos Escolares deverão ser encaminhados ao 
Supervisor de Ensino responsável pela unidade escolar até o dia 30 de 
abril de 2021, em duas vias assinadas e rubricadas pelo Diretor ou 
Coordenador Pedagógico quando responsável pela unidade escolar. 
Parágrafo 2º - No período destinado ao planejamento e à elaboração do 
Plano Escolar, a escola deverá utilizar os resultados das avaliações, 
internas e externas, e do diagnóstico para propositura de ações efetivas 
considerando o contexto da pandemia e o continuum 2020/2021, na 
gestão administrativa e pedagógica a serem contempladas no Plano 
Escolar. 
Parágrafo 3º - A execução do Plano Escolar será acompanhada no 
decorrer do ano letivo pelo Diretor e Coordenador Pedagógico das 
unidades escolares e, sistematicamente, pelo Supervisor de Ensino, 
Departamento de Ensino, juntamente com a Coordenadoria Pedagógica 
e Administrativa. 
 

 

 

Parágrafo 4º - As alterações ocorridas, no decorrer do ano, serão 
encaminhadas à Secretária Municipal da Educação para homologação. 
Parágrafo 5º - As adequações no Plano de Trabalho de que trata o art. 
15, item 14, desta Resolução, em decorrência do contexto pandêmico 
serão encaminhados posteriormente em forma de adendo ao Plano 
Escolar. 
Artigo 2° - Os Planos Escolares da rede municipal de ensino serão 
elaborados de acordo com os seguintes pressupostos: 
a) participação coletiva da escola e da comunidade onde está inserida, 
de acordo com o princípio da Gestão Democrática do Ensino Público; 
b) o continuum 2020/2021; 
c) o enfrentamento do COVID-19 com o desenvolvimento de plano de 
trabalho de ensino remoto e a possibilidade do processo híbrido de 
ensino-aprendizagem; 
d) análise e aprovação pelo Conselho de Escola com registro em ata; 
e) encaminhamento ao Supervisor de Ensino responsável para 
apreciação e posterior homologação pela Secretária Municipal da 
Educação. 
Artigo 3º - O Plano Escolar será articulado com as diretrizes da 
Secretaria Municipal de Educação e o Projeto Político Pedagógico, 
visando garantir os princípios e as finalidades estabelecidas na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Artigo 4º - A Direção das unidades escolares encaminhará, ao final do 
ano letivo, até o último dia útil do mês de dezembro, para a Supervisão 
de Ensino, o Relatório de Avaliação das ações propostas nos Planos de 
Trabalho e Projetos Institucionais. 
Artigo 5º - O Plano Escolar deverá conter nesta ordem: 
1. Identificação da instituição (nome da escola, endereço, mantenedor, 
horário de funcionamento, modalidade de ensino). 
2. Programas e Projetos Institucionais que contemplem Educação 
Alimentar nas Escolas Municipais – Lei Municipal nº 12.929/2018 e 
Decreto Municipal nº 18.106/2018, Justiça Restaurativa – Lei Municipal 
nº 12.977/2018, Implementação da Agenda 2030 - Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável do Milênio (ODS), Decreto Municipal nº 
17.792/2017 e Decreto Municipal nº 17.969/2018 e Programa Municipal 
de Educação Ambiental - Leis Municipais nº 10.181/2008 e nº 
10.819/2010 e Decreto Municipal nº 18.124/2018. 
3. Calendário Escolar homologado pela Secretária Municipal de 
Educação 
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4. Matriz Curricular homologada pela Secretária Municipal de Educação. 
5. Quadro de Horário de Trabalho Administrativo homologado pelo 
Supervisor de Ensino. 
6. Quadro de Horário de Trabalho Docente homologado pelo Supervisor 
de Ensino. 
7. Plano de Trabalho contendo o Projeto de Formação e os Planos de 
Ação do Coordenador Pedagógico. 
8. Plano de Trabalho contendo os Planos Ação do Diretor em conjunto 
com o Assistente de Direção (quando houver). 
9. Declaração de Acúmulo de Cargo dos profissionais e compatibilização 
de horários. 
10. Plano de Atendimento Educacional Especializado (AEE) da unidade 
escolar. 
11. Plano de Ação da Associação de Pais e Mestres (APM). 
12. Plano de Ação do Conselho de Escola. 
13. Para escolas do Ensino Fundamental: progresso das aprendizagens 
e desenvolvimento das habilidades essenciais, percursos e registros das 
ações desenvolvidas em 2020 e metas a serem atingidas em 2021. 
14. Plano de Trabalho contendo as rotinas escolares da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental, com as estratégias e ações de 
aproximação com as famílias, alunos e atividades desenvolvidas no 
contexto remoto/híbrido, a depender do cenário pandêmico – Anexo I – 
Plano de Trabalho para o período de enfrentamento do COVID-19, 
ensino remoto ou híbrido. 
15. Comprovante de habilitação para docentes de escolas de Educação 
Infantil das Instituições Parceiras e Particulares. 
Parágrafo Único. As escolas municipais deverão observar a Resolução 
vigente, que regulamenta o Horário de Trabalho Pedagógico das 
unidades escolares da rede municipal de ensino. 
Artigo 6º - No desenvolvimento do Plano Escolar as ações e 
informações constantes do Quadro - Anexo II - deverão estar 
disponibilizadas, conforme o cronograma.  
Artigo 7º - As escolas que atendem Ensino Fundamental deverão 
elaborar Plano de Recuperação e de Ações a partir dos resultados 
obtidos nas avaliações diagnósticas, para a melhoria do desempenho 
escolar dos alunos com dificuldades ou defasagens e consequentes 
avanços nos seus resultados bimestrais e avaliações externas. 

 

 

Parágrafo 1º.  O Plano de Recuperação e outras Ações para a melhoria 
do desempenho escolar do aluno de que trata o caput do artigo deverá 
integrar: 
I. quadro organizativo de horários de trabalho pedagógico destinados 

à recuperação paralela com horários dos docentes para 
atendimentos nos agrupamentos dos alunos; 

II. critérios para o agrupamento de alunos; 
III. descrição dos conteúdos e atividades que atendam as defasagens e 

necessidades educacionais dos alunos, priorizando as habilidades 
essenciais do Currículo Paulista; 

IV. elaboração de instrumentos de acompanhamento e registro dos 
avanços da aprendizagem dos alunos por meio desses. 

Parágrafo 2º.  Esse plano deverá ter acompanhamento sistemático do 
Coordenador Pedagógico da escola, seguindo as orientações da 
Coordenadoria Pedagógica, do Departamento de Ensino e da Gerência 
de Ensino Fundamental. 
Artigo 8º– As escolas localizadas nos Complexos Educacionais, que 
atendem Ensino Fundamental em jornada ampliada por meio das 
Atividades Educativas Complementares, deverão elaborar plano de ação 
priorizando a recuperação contínua e intensiva para a promoção da 
melhoria da aprendizagem dos alunos com dificuldades ou defasagens. 
Parágrafo 1º.  Para os alunos matriculados somente no período parcial, 
a recuperação deverá ocorrer no período inverso ao da aula regular de 
acordo com a proposta de agrupamento expressa no Artigo 7º, desta 
Resolução. 
Parágrafo 2º.  Para os alunos matriculados na jornada ampliada, a 
recuperação deverá ocorrer conforme organização da Unidade Escolar, 
segundo as diretrizes da Secretaria Municipal da Educação. 
Parágrafo 3º.  - Os resultados dos avanços da aprendizagem desses 
alunos deverão ser registrados ao final de cada bimestre. 
§4º - O plano que trata o caput do artigo deverá atender aos incisos do 
§1º, do artigo 7º, desta Resolução. 
Artigo 9º – Os professores das classes de Educação Infantil elaborarão 
relatórios sobre o desenvolvimento de cada aluno, sendo o inicial 
(diagnóstico) até o final do mês de abril, e os demais até o final de cada 
semestre, juntamente com o relatório geral por turma, conforme artigo 6°, 
desta Resolução. 
Parágrafo 1º.  No caso de transferência durante o ano e antes da 
avaliação semestral, no relatório deverá constar o percurso do 

 

 

desenvolvimento do aluno e sua frequência até o momento da referida 
solicitação e ser encaminhado à escola de destino. 
Parágrafo 2º.  O caput deste artigo e o §1º, deverão respeitar os incisos 
IV e V do artigo 31 da Lei 9394/96, alterada pela Lei Federal 12.796/13. 
Artigo 10 – Os Professores do primeiro ano do Ciclo I, elaborarão 
registro descritivo e qualitativo do desempenho de cada aluno, por meio 
da Ficha de Avaliação, até o final do mês de abril, e as demais até o final 
de cada semestre, regulamentado pelo §1º, do artigo 12, da Resolução 
SME nº 14/2009, que dispõe sobre a organização e avaliação do Ensino 
Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal de 
Ensino a partir do ano letivo de 2010.  
Artigo 11 - Nos dias de Reunião Pedagógica e Conselho de Ciclo, 
constantes do Calendário Escolar, farão parte da pauta os diversos 
registros do professor, relatórios diários, fotos, portfólios, gravações de 
áudio e vídeo, referentes ao desenvolvimento de cada aluno para 
reflexões sobre os avanços e dificuldades no processo de ensino e de 
aprendizagem. 
Artigo 12 - No decorrer do ano letivo, serão realizadas avaliações 
internas e externas, quando houver, com o objetivo de diagnosticar e 
orientar as ações no sentido de assegurar a qualidade do ensino e da 
aprendizagem. 
Artigo 13 - Ao elaborar o Plano Escolar, as escolas deverão considerar, 
a partir do diagnóstico feito e dos recursos disponíveis, as seguintes 
diretrizes da Secretaria Municipal de Educação: 

1. Implementação da Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável do Milênio (ODS), Decreto Municipal nº 17.792/2017 e 
Decreto Municipal nº 17.969/2018 e Programa Municipal de Educação 
Ambiental – Leis Municipais nº 10.181/2008 e nº 10.819/2010 e 
Decreto Municipal n º 18.124 de 28 de setembro de 2018. 
2. Base Nacional Curricular Comum. 
3. Currículo Paulista. 
4. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 
5. Referenciais Curriculares da SME. 
6. Elaboração e implementação de Projetos Educativos pela 
Secretaria Municipal de Educação e Unidades Escolares. 
7. Programa de Educação Alimentar e Nutricional.  
8. Programas de formação continuada para profissionais da 
educação. 

 

 

9. Melhoria do rendimento escolar, garantindo o direito de 
aprendizagem dos alunos. 
10. Divisão geográfica da área do município de São José do Rio Preto 
em regiões (macrorregiões) - Decreto Municipal nº 18.073, de 28 de 
junho de 2018, Decreto Municipal nº 18.138, de 16 de outubro de 
2018, que dispõe sobre a criação do Grupo Gestor Intersetorial e de 
Articulação das Políticas Públicas nas Regiões. 
11. Participação em concursos, projetos e programas realizados com 
instituições parceiras. 
12. Desenvolvimento de atividades cívicas e outras obrigatórias:  
12.1 Dia Internacional da Família (15/05), proclamado em 1993 pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU); 
12.2 Ato Cívico com o hasteamento da Bandeira Nacional e cântico 
dos hinos Nacional e de São José do Rio Preto – Lei Municipal nº 
8.546 de 18 de dezembro de 2001 que altera o artigo1º da Lei nº 
8.408 de 23 de julho de 2001; 
12.3 Semana Nacional da Consciência Negra (mês de novembro), 
conforme Lei Federal nº 10.639 de janeiro de 2003, contemplada por 
meio da História e Cultura Afro-Brasileira previsto no currículo oficial e 
da Lei Municipal nº 13.046 de 14 de novembro de 2018, que Institui a 
Semana da Consciência Negra;  
12.4 “Dia Municipal do Saci Pererê” – Lei Municipal nº 9.292 de 24 de 
junho de 2004; 
12.5 “Dia do Patrono” a ser realizado nas escolas de ensino 
fundamental – Lei Municipal 10.365, de 08 de maio de 2010; 
12.6 Dia da Bandeira Municipal - Lei Municipal -11.371/13; 
12.7 “Preservação da água” (Ensino Fundamental – Concurso de 
desenho para Ciclos I e II e concurso de redação para Ciclos III e IV) - 
Lei Municipal nº 11.751, 11 de maio de 2015; 
12.8 Setembro Amarelo (prevenção ao suicídio); 
12.9 Outubro Rosa (Saúde da Mulher); 
12.10 Dia nacional de prevenção à obesidade (alimentação 
saudável);  
12.11 Novembro Azul (Saúde do Homem); 
12.12 Campanha Educativa “Combate ao Aedes” (ação permanente);  
13. Ações Intergeracionais, conforme o Art. 22, da Lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso. 
14. Treinamento e realização de simulação de incêndio nas escolas, 
conforme Lei Municipal nº 11.350, de 04 de julho de 2013. 

 

 

15. Leitura de Jornal como conteúdo transversal em disciplinas 
curriculares das escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Lei 
Municipal nº 17.162, de 25 de setembro de 2014. 
16. Política Pública de Justiça Restaurativa, conforme Lei Municipal 
nº 12.977, de 27 de junho de 2018. 
17. Realização de projetos ou programas que tem como objetivo o 
desenvolvimento dos valores humanos e a formação do caráter na 
Educação Infantil, conforme Lei Municipal nº 13.299, de 10 de 
setembro de 2019. 
18. Diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no Plano Municipal e 
Nacional de Educação. 
19. Desenvolvimento de Programas em parceria com outras 
Secretarias relacionados à área da Educação, tais como: Trânsito, 
Cultura, Educação Ambiental, Programa Saúde na Escola, entre 
outras. 
20. Otimização do uso dos recursos educativos das Instituições 
Educativas Complementares: CIECC – Complexo Integrado de 
Educação, Ciência e Cultura: CEDET – Centro de Desenvolvimento 
de Talentos e CICC – Centro Integrado de Ciência e Cultura; 
COMSEC –Complexo SWIFT de Educação e Cultura; ECO – Escola 
de Competências Dr. Roberto Rollemberg; Parques Ecológicos 
Educativos Danilo Santos de Miranda e Dr. Joaquim de Paula Ribeiro 
e Centro de Artes e Esportes Unificados “Aristides dos Santos”. 
21. Otimização do uso dos Complexos Educacionais Profª Drª 
Adriana Marques Vieira da Silva na Estância Alvorada; José Luiz 
Spotti na Vila Azul; Profª Maria de Siqueira Campos Pires de 
Albuquerque na Estância Santa Catarina/Engenheiro Schimdt; 
Geraldo José Rodrigues Alckmin na Estância Santa Clara/Bosque 
Verde pelas escolas dos Núcleos da Esperança. 

Artigo 14 - A Direção da Escola deverá dar ciência à equipe e 
comunidade escolar sobre o cumprimento dos prazos de que trata o 
Artigo 6º - Anexo II, desta Resolução, e encaminhar a 
documentação/relatórios nos prazos estabelecidos. 
Artigo 15 – Integra esta Resolução o Anexo III – sugestão de referências 
para estudos em HTPC e em estudos livres. 
Artigo 16 - Esta Resolução aplicar-se-á, no que couber, às Escolas de 
Tempo Integral Parceiras e às Escolas de Educação Infantil Particulares, 
e entrará em vigor na data da publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Resolução SME nº 02/2020. 

 

 

São José do Rio Preto, 09 de março de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
 
 

ANEXO I 
Plano de Trabalho durante o período de enfrentamento do Covid-19. 

(   ) Ensino Remoto                (   ) Ensino Hibrido 
1- Introdução (Contextualização da pandemia Covid-19)  
2- Justificativa (Dispositivos legais da suspensão das aulas presenciais e 

ensino remoto)  
3- Objetivos  
4-  Plano de ações por faixa etária/segmentos, contendo:  

4.1. Formas de acolhimento.  
4.2. Habilidades essenciais estruturantes/campos de experiências.  
4.3. Recursos (formas de interação, mediadas ou não pela 
tecnologia digitais de informação e comunicação- Google 
formulários, materiais impressos, Google Sala de Aula, Google 
Meet, Telegram, WhatsApp dentre outros).  
4.4. Formas de registro e acompanhamento:  monitoramento das 
devolutivas, participação dos alunos e registros das propostas 
realizadas (portfólio, documentação pedagógica, registro reflexivo, 
devolutivas por escrito dos alunos dentre outros).  
4.5. Formas de busca ativa (cartas A.R, equipamentos 
intersetoriais, visitas domiciliares, ligações telefônicas dentre 
outras).   

 
   

ANEXO II 

Nº Rotinas da UE Perío
do 

Nível / 
Etapa / 

Modalida
de 

Data da 
Entrega Departamento 

1 
Atualização da 
movimentação 
de alunos 

Diário EI / EF / 
EJA - 

Sistema de 
Cadastro de 
Alunos da 
SME/Demanda 
Escolar e SED 

2 Quadro Mensal Mensa EI / EF / -- UE/Arquivado na 

 

 

Nº Rotinas da UE Perío
do 

Nível / 
Etapa / 

Modalida
de 

Data da 
Entrega Departamento 

de Atualização 
de Alunos 

l EJA escola 

3 

Manter lista 
espera e de 
interesse por 
vagas 
atualizadas no 
sistema 

Diário EI / EF / 
EJA -- 

Supervisão de 
Ensino/Demanda 
Escolar 

4 

Quadro de 
Atualização de 
Alunos – Censo 
Escolar 

Anual 
Data: 
26/05 

EI / EF / 
EJA 

Envio até o 
dia 
 09 de junho 
de 2021 

UE/Gerência de 
Planejamento e 
Demanda Escolar 

5 

Frequência do 
Pessoal 
Técnico-
Administrativo 

Mensa
l 

EI / EF / 
EJA 

1° dia útil do 
mês 
subsequente 

Departamento de 
Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

6 
Folha de 
Frequência de 
Estagiário 

Mensa
l EI/EF 

1° dia útil do 
mês 
subsequente 

Departamento de 
Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

7 
Frequência do 
Professor - PEB 
I e PEB II 

Mensa
l 

EI / EF / 
EJA 

1° dia útil do 
mês 
subsequente 

Departamento de 
Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

8 

Atualização do 
Mapa de 
Atribuição de 
Classes (PEB I) 

Diário EI / EF / 
EJA -- 

Departamento de 
Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

9 

Preenchimento 
e atualização do 
Quadro de 
Horários de 
Aulas (PEB II) 

Diário EF / EJA -- 

Departamento de 
Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

10 Atualização do 
quadro de Diário EI / EF / 

EJA -- Departamento de 
Acompanhamento 

 

 

Nº Rotinas da UE Perío
do 

Nível / 
Etapa / 

Modalida
de 

Data da 
Entrega Departamento 

Pessoal da U.E. e Monitoramento 
de Pessoal 

11 Acúmulo de 
Cargo Anual EI / EF 

Até a última 
semana de 
fevereiro 

Supervisão de 
Ensino/Departame
nto de 
Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

12 

Digitar anexo da 
Remoção e 
Substituição de 
Docentes e 
Especialistas 
quando 
solicitado por 
Resolução 

Anual EI / EF / 
EJA 

Período 
determinado 
pela 
Comissão de 
Atribuição de 
Classes e 
Aulas e 
publicado em 
Resolução 

Departamento de 
Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

13 

Manter cadastro 
atualizado 
(Dados 
Pessoais de 
todos os 
funcionários, 
inclusive 
terceirizados, 
Documentos, 
Dados 
Acadêmicos, 
Endereço, Foto) 

Diário EI / EF / 
EJA -- 

Departamento de 
Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

14 

Manter os 
Horários dos 
Servidores/Func
ionários 
atualizados 

Diário EI / EF / 
EJA -- 

Departamento de 
Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

15 Manter Lotação Diário EI / EF / -- Departamento de 

 

 

Nº Rotinas da UE Perío
do 

Nível / 
Etapa / 

Modalida
de 

Data da 
Entrega Departamento 

Docente e 
Administrativa 
atualizados 
(inserção e 
baixa) 

EJA Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

16 Registrar 
Licença Prêmio 

Sema
nal  

EI / 
EF/EJA 

Até 05 dias 
corridos a 
partir da data 
de 
deferimento 
no Servidor 
On-Line 

Departamento de 
Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

17 

Registrar os 
tipos de 
substituição 
(Suplementar 
ou 
Complementar) 

Sema
nal 

EI / EF/ 
EJA 

Até 05 dias 
corridos a 
partir da data 
da falta 

Departamento de 
Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

18 

Registrar 
TODOS os tipos 
de faltas de 
Docentes 
(Temporário e 
Efetivo) 

Sema
nal 

EI / EF/ 
EJA 

Prazo 
máximo até 
05 dias 
corridos a 
partir da data 
da falta 

Departamento de 
Acompanhamento 
e Monitoramento 
de Pessoal 

19 
Registro de 
frequência do 
aluno 

Mensa
l 

EI / EF / 
EJA 

Até o 5º dia 
útil do mês 
subsequente 

Digitação no 
Sistema online da 
SME (Demanda 
Escolar) 

20 
Registro dos 
alunos com 
deficiência 

Anual EI / EF / 
EJA 

No ato da 
matrícula 

Digitação no 
Sistema online da 
SME (Demanda 
Escolar) e SED 

21 
Relatório de 
Avaliação do 
Aluno (Inicial 

3 
relatóri
os no 

EI 
Ver artigo 9º 
desta 
Resolução 

Digitação no 
Sistema Online da 
SME  
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Nº Rotinas da UE Perío
do 

Nível / 
Etapa / 

Modalida
de 

Data da 
Entrega Departamento 

até final do mês 
de abril e 
semestral em 
julho e 
dezembro) 

ano 

22 

Ficha de 
Avaliação 
(Inicial até final 
do mês de abril 
e semestral em 
julho e 
dezembro) 

3 
relatóri
os no 
ano 

1º Ano do 
Ensino 

Fundame
ntal 

Resolução 
SME 
14/2009 – 
art.12, §1º 

Digitação no 
Sistema Online da 
SME 

23 Relatório Geral 
por Turma 

Seme
stral EI 

Até 5 dias 
corridos após 
o final do 
semestre 

Digitação no 
Sistema Online da 
SME 

24 

Aplicação de 
teste de 
Acuidade Visual 
em alunos de 6 
e 7 anos 

Anual  EF 

Entrega da 
planilha 
conforme 
cronograma 
da Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Gerência de 
Educação Especial 

25 

Relatório de 
Acompanhamen
to de alunos 
notificados ao 
Conselho 
Tutelar ou à 
Vara da Infância 

Bimest
ral 

EI / EF / 
EJA 

Envio de 
Relatório até 
5 dias úteis 
após 
Reunião de 
Conselho de 
Ciclo 

Supervisão de 
Ensino 

26 

Plano de 
Recuperação e 
outras ações 
para a melhoria 
do desempenho 

Seme
stral EF 

Envio até o 
final de abril 
e até final de 
agosto 

Gerência de 
Ensino 
Fundamental / 
Supervisão de 
Ensino 

 

 

Nº Rotinas da UE Perío
do 

Nível / 
Etapa / 

Modalida
de 

Data da 
Entrega Departamento 

escolar do 
aluno 

27 

Cópia do 
Relatório de 
Encaminhament
o de alunos 
ausentes ao 
Conselho 
Tutelar 

Diário EI / EF / 
EJA 

Envio até o 
5º dia útil do 
mês 
subsequente 

Supervisão de 
Ensino 

28 

Avaliação dos 
Planos de 
Trabalho e 
Projetos 
contidos no 
Plano Escolar 

Anual EI / EF / 
EJA 

Até o último 
dia útil de 
dezembro 

Supervisão de 
Ensino 

29 

Desempenho 
escolar 
(conceitos e 
faltas de 
alunos) 

Bime
stral EF / EJA 

Até cinco 
dias corridos 
após reunião 
de Conselho 
de Ciclo, 
Termo 

Digitação no 
Sistema Online da 
SME 

30 

Ata de 
Resultados 
Finais e Quadro 
Estatístico do 
Rendimento 
Escolar 

Anual EF 
Até o último 
dia útil de 
dezembro 

Supervisão de 
Ensino/Digitação 
no Sistema Online 
da SME e cópia 
impressa para 
Demanda Escolar 
depois de 
conferida e 
assinada. 

31 

Ata de 
Resultados 
Finais e Quadro 
Estatístico do 
Rendimento 

Sem
estral EJA 

Até 5 dias 
corridos após 
reunião de 
Conselho de 
Termo 

Digitação no 
Sistema Online da 
SME e cópia 
impressa para 
Demanda Escolar 

 

 

Nº Rotinas da UE Perío
do 

Nível / 
Etapa / 

Modalida
de 

Data da 
Entrega Departamento 

Escolar 

32 
Devolução do 
cartão do passe 
escolar 

Anual EI/ EF/ 
EJA 

Envio até o 
último dia 
letivo 

Setor de Passe 
Escolar 
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data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização 
cadastral através do sistema eletrônico, o contribuinte terá sua 
inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal 
n°16.888/2013, o que, posteriormente, poderá ensejar processo 
de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos 
incisos I a III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá 
verificar, no link abaixo, o cumprimento dos Requisitos e Pré-
Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de Posturas 
do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos 
junto à Secretaria competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de 
desatualização nos dados da inscrição mobiliária, o contribuinte 
abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando o link 
que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no 
site da prefeitura: www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - 
Empresa fácil"; 

Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

A R SANTANA & SANTANA COMERCIO DE 
VEICULOS LTDA ME 3074430 

ADALTO DOMINGOS MADEIRA ME 1074040 
ANDREA QUEIRANTES 12464096822 3694240 
CLINICA DE RECUPERACAO NOVA VIDA EIRELI 3670490 
D'SECCHIS RIO PRETO VESTUÁRIO LTDA ME 3371700 
FLASH COBRANÇAS RIO PRETO EIRELI ME 3488250 
HELIO KANJI KOJIMA ME 176050 
IGREJA EVANGELICA PENTECOSAL SO TUA 
GRAÇA ME BASTA 3458020 

JAQUELINE PACHECO 3637520 
MAXIMA BLINDAGEM E INSTALAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA 3700420 

MUV SPORTS GESTÃO E MARKETING 
ESPORTIVO LTDA 3046700 

R M FUNARI FILHO CONVENIENCIA ME 3222770 
REDE ROGER DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS 
LTDA 1110190 

TWISTER RIO PRETO COMERCIO DE ALARMES 
LTDA ME 1395800 

WALDIR BUOSI DESPACHANTE 1435680 
WOLWER FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 
COMPRESSORES LTDA 3615310 

São José do Rio Preto, 9 de março de 2021.  
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDI
TAL 
DE 

AUT
OS 
DE 

IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

ITAU UNIBANCO S/A 02106/20 40 
UFM 

AIP-P-A 
000244 

BANCO DO BRASIL S/A 02104/20 80 
UFM 

AIP-P-A 
000246 

JOTA SUPERMERCADOS 
COMERCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS 

02857/20 
120 
UFM AIP-P-A 

000247 

FERNANDO CINTRA SANCHES 
EIRELI 02873/20 60 

UFM 
AIP-A-S 
000168 

LUZIA SOLANGE REGOVICH 02435/20 135 
UFM 

AIP-A-S 
000168 

RODRIGO DE SOUZA LIMA 01989/20 60 
UFM 

AIP-S-V 
000068  

G P PRADO EIRELI ME 01617/20 20 
UFM 

AIP-S-V 
000069 

CRISTIANA DA S TONANI 
REVENDA DE VEICULOS 01550/20 20 

UFM 
AIP-A-S 
000159 

JOSE SEVERINO SOBRINHO 01924/20 40 
UFM 

AIP-S-V 
000071 

CENTRO MEDICO RIO PRETO 
LTDA 01041/18 40 

UFM 
AIP-S-F 
000077 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

DC ODONTOLOGIA EIRELI ME 00713/21 AIF-S-V 
000108 

WHESLLEYSNY LAPO ALVES 00708/21 AIF-P-A 
000235 

L DE S NAVES ASSESSORIA E 
TREIANAMENTOS EIRELI ME 00709/21 AIF-L-C 

000145 

ROSEMEIRE GOMES CORREA NIRSCHL 00710/21 AIF-S-F 
000159 

JOAO QUEIROZ AMERICO 00711/21 AIF-M-L 
000146 

RAIA DROGASIL S/A 00712/21 AIF-P-A 
000236 

 

 

CENTRO TERAPEUTICO NOVOS 
HORIZONTES RIO PRETO LTDA 
ME 

01024/18 
50 

UFM AIP-S-F 
000078 

M. R. MIQUELETTI & CIA LTDA 
EPP 01047/18 20 

UFM 
AIP-S-F 
000079 

PAZOTTI DE OLIVEIRA VEICULOS 
RIO PRETO LTYDA ME 01466/20 20 

UFM 
AIP-S-V 
000072 

CENTRO TERAPEUTICO 
MENSAGEIRO DA PAZ EIRELI 01213/17 70 

UFM 
AIP-S-F 
000074 

CASA DE REPOUSO MINHA VIDA 
LTDA ME 01431/18 200 

UFM 
AIP-S-F 
000075 

RESIDENCIAL BOA VIDA RIO 
PRETO EIRELI ME 01436/18 45 

UFM 
AIP-S-F 
000076 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

ITAU UNIBANCO S/A 02106/20 2020219589 AIF-P-A 
000201 

BANCO DO BRASIL S/A 02104/20 2020219454 AIF-P-A 
000203 

JOTA SUPERMERCADOS 
COMERCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS 

02857/20 2020286322 AIF-P-A 
000214 

A C PINTO E SILVA ME 01756/20 2020191234 AIF-L-C 
000093 

COOPERATIVA DE 
CREDITO CREDICITRUS 02113/20 2020220183 AIF-P-A 

000199 
ARIZA & ARIZA 
LOTERICAS LTDA 02105/20 2020219513 AIF-P-A 

000202 
FERNANDO CINTRA 
SANCHES EIRELI 02873/20 2020293151 AIF-A-S 

000122 
LUZIA SOLANGE 
REGOVICH 02435/20 2020243328 AIF-A-S 

000111 

G P PRADO EIRELI ME 01617/20 2020183104 AIF-S-V 
000069 

GENIVAL PEREIRA 01506/20 2020174240 AIF-S-H 
000160 

CRISTIANA DA S TONANI 
REVENDA DE VEICULOS 01550/20 2020179620 AIF-A-S 

00073 
JOSE SEVERINO 01924/20 2020202138 AIF-S-H 

 

 

SOBRINHO 000192 
 

CENTRO MEDICO RIO 
PRETO LTDA 01041/18 2018215077 AIF-S-F 

000077 
M. R. MIQUELETTI & CIA 
LTDA EPP 01047/18 2018197674 AIF-S-F 

000052 
PAZOTTI DE OLIVEIRA 
VEICULOS RIO PRETO 
LTYDA ME 

01466/20 2020172569 AIF-S-H 
000154 

CENTRO TERAPEUTICO 
MENSAGEIRO DA PAZ 
EIRELI 

01213/17 2017161471 AIF-S-F 
000007 

CASA DE REPOUSO 
MINHA VIDA LTDA ME 01431/18 2018218728 AIF-S-F 

000075 
RESIDENCIAL BOA VIDA 
RIO PRETO EIRELI ME 01436/18 2018221743 AIF-S-F 

000058 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE 

DEFERIDA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

ALVES E OLIVEIRA 
CORRETORA E 
ADMINISTRADORA DE 
SEGUROS LTDA 

01796/20 2020192718 AIF-L-C 
000096 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO  DEFERIDA 
 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
S H CAMACHO 
COSMETICOS EIRELI ME 02814/20 2020272780 AIF-P-C  

02814/20 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO AUTO 

A C PINTO E SILVA ME 01756/
20 AIP-M- L 000098 

ALVES E OLIVEIRA 
CORRETORA E 
ADMINISTRADORA DE 
SEGUROS LTDA 

01796/
20 AIP-M-L 000099 

COOPERATIVA DE 
CREDITO 

02113/
20 AIP-P-A 000243 

 

 

CREDICITRUS 
ARIZA & ARIZA 
LOTERICAS LTDA 

02105/
20 AIP-P-A 000245 

GENIVAL PEREIRA 01506/
20 AIP-S-V 000070 

   
 

EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

S H CAMACHO COSMETICOS 
EIRELI ME 02814/20 AIF-P-C  02814/20 

 
EDITAL DE DESINTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

BELLA MORADA RESIDENCIA 
PARA IDOSOS LTDA 01882/20 AIF-S-V 0000060 

 
EDITAL DE DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DESINTERDIÇÃO 

 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

BELLA MORADA 
RESIDENCIA PARA IDOSOS 
LTDA 

01882/20 202133556 AIF-S-V 
0000060 

São José do Rio Preto, 10 de Março de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS/Nº 008/2021 
Dispõe sobre a designação de 

agente de trânsito.  
O Engº Amaury 
Hernandes, Secretário 
Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, 
no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
          

RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuar como agente da Autoridade de Trânsito no âmbito 
de sua competência no município de São José do Rio Preto, 
o seguinte policial militar, objeto do Ofício nº. 17° BPM/I-
123/300/21 expedido pelo respectivo Comandante. 
- Cb PM Henrique Cesar Madalhano, RE: 141657-0. 
Artigo 2º -Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 01 
de março de 2021.  
      Registre-se;    
   Publique-se;    
   Cumpra-se.   

São José do Rio Preto, 09 de março de 2021. 
 

 

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
COMUNICADO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 – PROCESSO Nº 
799/2021
O Pregão Eletrônico 001/2021, Processo 799/2021, com 
abertura prevista para o dia 09 de março de 2021, foi sus-
penso devido à necessidade de se alterar seu Termo de Re-
ferência.  Em decorrência das alterações a serem realizadas 
e ausência de tempo hábil para conhecimento dos licitantes, 
a reabertura da presente licitação, cujo objeto é a manuten-
ção preventiva e corretiva, higienização, limpeza e recargas 
de gás em aparelhos condicionadores de ar da Empro, con-
forme a especifi cação técnica no Anexo I, deste Edital, fi ca 
designado para o dia 23 de março 2021, às 09h30, com as 
publicações e avisos de praxe. São José do Rio Preto/SP, 09 
de março de 2021. Fernando Geromel Prette - Pregoeiro.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licita-
ções e Contratos da EMPRO)
CONTRATO N° 003/2021.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.
CONTRATADA: NEW EXPRESS – CAFÉ EXPRESSO LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para for-
necimento, em forma de locação, de 02 (duas) máquinas de 
café expresso, voltagem 110, com depósito para borras.
VALOR GLOBAL: R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta 
reais)



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
10 de março de 2021

VIGÊNCIA: 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022 (12 
meses)
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de março de 
2021
São José do Rio Preto/SP, 09 de março de 2021. Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO 

Processo nº: 0015/2020 – Pregão Presencial nº: 008/2020 

Contrato nº 013/2020 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S/A 

Assinatura: 08/03/2021 

Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro, nos termo do artigo 17, do Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013 e art. 65 da Lei. 8666, de 21 de Junho de 1993, ficando 
mantida todas as demais cláusulas do contrato. 

 
São José do Rio Preto - SP, 09 de Março 2021. 

 
 
 
 

  
_______________________________ 

JOSÉ ADALTO BORINI  
Presidente do CINDESP 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO 

Processo nº: 0015/2020 – Pregão Presencial nº: 008/2020 

Contrato nº 013/2020 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S/A 

Assinatura: 08/03/2021 

Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro, nos termo do artigo 17, do Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013 e art. 65 da Lei. 8666, de 21 de Junho de 1993, ficando 
mantida todas as demais cláusulas do contrato. 

 
São José do Rio Preto - SP, 09 de Março 2021. 

 
 
 
 

  
_______________________________ 

JOSÉ ADALTO BORINI  
Presidente do CINDESP 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

São José do Rio Preto, 08 de março de 2021. 
 

 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA 

ASSOCIAÇÃO ECO VILLAGE I  
 CNPJ 08.218.781/0001-05 

ASSEMBLEIA ELETRÔNICA 
 
 
Prezado Associado(a), 
 
 
O Presidente da Associação Eco Village I, situada à Av. Juscelino K. de Oliveira, 4.000, Bairro 
Residencial Eco Village I - CEP 15.093-270, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os 
Associados para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA, que será 
feita/apurada no dia 18 de março de 2021, às 18:00hs. 
 

A Assembleia, que será realizada de forma eletrônica - em razão da Pandemia Covid19 - no 
período das 8:00hs até às 18:00hs do dia 18/03/2021 através de Aplicativo da BRCondos 
Administradora, tratará da seguinte pauta: 
 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 
ORDEM DO DIA: 

1. APROVAÇÃO PARA VENDA DE APARELHOS USADOS DE GINÁSTICA - ACADEMIA. 

2. CONVALIDAÇÃO e RATIFICAÇÃO das deliberações tomadas na Assembleia Geral 
Ordinária de 28 de outubro de 2020 em razão da falta de publicação em jornal do Edital 
de Convocação em atendimento ao artigo 22º do Estatuto Social, tendo sido feita a 
convocação somente através da fixação do Edital na portaria da Associação, envio por 
meio eletrônico e também entrega protocolada, sendo a seguinte pauta deliberada e 
aprovada na assembleia: 

1. APROVAÇÃO DAS CONTAS relativas ao período de janeiro de 2019 a agosto de 2020, 
sendo as contas do período aprovadas por unanimidade;  

2. ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA da Associação (Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente) 
para o período de 01 de novembro de 2020 até 31 de março de 2021, tendo sido eleitos os 
únicos candidatos, os senhores Rodrigo dos Santos Paula, CPF 303.292.018-32 para Diretor 
Presidente e Marco Aurélio Charaf Bdine, CPF 098.268.678-10 para Diretor Vice Presidente. 

3. ELEIÇÃO DE CONSELHO FISCAL da Associação para o período de 01 de novembro de 
2020 até 31 de março de 2021, tendo sido eleitos para Conselheiro Fiscal - Titular os 
candidatos, Samy Sanches de Almeida, CPF 166.696.768-83, Luiz Claudio Braga Boselli, CPF 
876.403.178-00, Deimar de Almeida Goulart, CPF 541.409.608-25, e para Conselho Fiscal - 
Suplente as canditatas Lizzi Bergamo Ferreira Ruiz, CPF 215.910.978-94 e Adriana Gandolfi 
Lopes Martins CPF 062.382.688-75. 

 
 
 
 

   

 

  

 

 

 
 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 
ORDEM DO DIA: 

1. APROVAÇÃO DAS CONTAS relativas ao período de setembro de 2020 até fevereiro de 2021 
(as prestações de contas do período em análise, além de terem sido enviadas mensalmente 
junto com os boletos, estão disponíveis para consulta no Portal da Administradora - 
www.brcondos.com.br - e também na sede da Associação (mediante agendamento prévio); 

2. ELEIÇÃO DE DIRETORIA (Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente) para o mandato de 01 
de abril de 2021 até 31 de março de 2022; 

3. ELEIÇÃO DE CONSELHO FISCAL da Associação para o período de 01 de abril de 2021 até 
31 de março de 2022; 

4. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA exame e aprovação da previsão orçamentária para o exercício 
em curso e consequente fixação da Taxa de Manutenção para os próximos 12 (doze) meses; 

Para participação na Assembleia de forma virtual, é necessário que o Associado(a) tenha 
acesso ao sistema da BRCondos Administradora, e para tanto, foi enviado em seu e-mail um 
código para cadastro. Caso não tenha recebido o e-mail e/ou tenha dúvidas, entre em contato 
com a Administradora (contatos abaixo). 
 

Data limite para apresentação de Chapa para Diretoria e Conselho Fiscal:  considerando que 
a Assembleia será realizada de forma Eletrônica no período das 8:00hs até às 18:00hs do dia 
18/03/2021 a data limite para apresentação de Chapa para a Diretoria e candidatura para 
Conselheiro Fiscal será até às 17:00hs do dia 16/03/2021, por escrito na sede da Associação. 
 

Aqueles que por algum motivo não conseguirem votar de forma eletrônica poderão fazê-lo 
através de Cédula de Votação que estarão disponíveis na sede da Associação no mesmo 
período das 8:00hs às 17:00hs do dia 18/03/2021. 
 
O resultado das resoluções tomadas pela maioria presente obriga os ausentes, razão pela qual é 
importante a presença de todos (lei 10.406/02, Artigo 1072, § 5º). 

 
 
Associação Eco Village I    BRCondos Administradora de Condomínios 
 Presidente      (17) 9.8208-3617 (Whatsapp)   

                                    (17) 4009-1719     
                                                                                           Email:  operacionalsjrp3@brcondos.com.br  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

DRº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP 
143.171, com escritório à Avenida Adolfo Lutz, 886, sala 
05, Santa Cruz, bairro da cidade de São Jose do Rio Preto/
SP - CEP 15014.140, brasileiro, casado, residente nesta 
cidade, vem, por intermédio deste Edital para promover a 
convocação do trabalhador Paulo Cesar Siqueira, CPF: 
786.003.678-91 para comparecer o mais breve possível 
no escritório com endereço acima informado em seu ho-
rário de funcionamento, ou seja, de segunda à sexta feira, 
das 08h:00min às 11h:00min no período matutino e das 
13h:00min às 18h:00min no período vespertino, para tratar 
de assunto referente a Ação Individual de nº 0010954-
38.2017.5.15.0044 em trâmite perante a Justiça do Trabalho 
desta comarca de São José do Rio Preto, SP.

São José do Rio Preto, SP, 09 de março de 2021

DRº Alexandre de Souza Matta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

DRº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP 143.171, 
com escritório à Avenida Adolfo Lutz, 886, sala 05, Santa 
Cruz, bairro da cidade de São Jose do Rio Preto/SP - CEP 
15014.140, brasileiro, casado, residente nesta cidade, 
vem, por intermédio deste Edital para promover a convo-
cação do trabalhador Douglas Augusto Faria Junior, CPF: 
387.989.428-08 para comparecer o mais breve possível no 
escritório com endereço acima informado em seu horário de 
funcionamento, ou seja, de segunda à sexta feira, das 08h:-
00min às 11h:00min no período matutino e das 13h:00min 
às 18h:00min no período vespertino, para tratar de assunto 
referente a Ação Individual de nº 0010955-23.2017.5.15.0044 
em trâmite perante a Justiça do Trabalho desta comarca de 
São José do Rio Preto, SP.

São José do Rio Preto, SP, 09 de março de 2021

DRº Alexandre de Souza Matta

RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65 – NIRE 35.300.005.007

Extrato Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data: 04.02.2021. Horário: 11 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-
000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: 
Presidente: Waldemar Verdi Junior; e Secretário: Marcio Anisio Haddad. Deliberações: (1) a obtenção da autorização 
do Conselho de Administração para que o acionista Marcio Anisio Haddad utilize a cota de desconto especial para aqui-
sição de um veículo Mercedes-Benz junto à concessionária Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda; (2) retifi car a redação 
de apenas alguns imóveis descritos no “Anexo I – Relação de Imóveis” do “Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial da 
Rodobens S.A (atual denominação da GV Holding S.A) com incorporação da Parcela Cindida pela Rodobens Corporati-
va S.A”, documento integrante da deliberação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 
31.08.2020, registrada na JUCESP sob o nº 478.666/20-2. Registro JUCESP nº. 100.178/21-2, em sessão de 18.02.2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

ANDRÉ GERALDO DE SÁ SIQUEIRA e GEISCA IRENA 
MOURA. Ele, de nacionalidade brasileira, bancário, solteiro, 
nascido em Américo de Campos, SP, no dia 28 de abril de 
1989, fi lho de ALFREDO SIQUEIRA FILHO e de ROSEMEI-
RE TEREZINHA DE SÁ SIQUEIRA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida em Américo de Cam-
pos, SP, no dia 27 de julho de 1986, fi lha de HELIO MOURA 
e de GISLEINE APARECIDA ALVES MOURA. 

GLAUCO VIEIRA NUNES VAZ e NÁDIA CAROLINE DE AL-
CÂNTARA NUNES. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de expedição, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 08 de março de 1993, fi lho de JOSÉ MARIO 
NUNES VAZ e de MARIA LUCIA VIEIRA NUNES VAZ. Ela, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de pereciveis, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 05 de maio 

de 1992, fi lha de VLAMIR APARECIDO NUNES e de MARIA 
TEREZA DE ALCÂNTARA. 

JOÃO GUILHERME APARECIDO LEMES e JULIETTE 
MARIE MARTINE COHU. Ele, de nacionalidade brasileira, 
gerente de produção, solteiro, nascido em Uchôa, SP, no 
dia 18 de abril de 1993, fi lho de JOÃO APARECIDO BENTO 
LEMES e de SONIA APARECIDA SIQUEIRA LEMES. Ela, de 
nacionalidade FRANCESA , professora de idiomas, solteira, 
nascida em Zurique, EX, no dia 18 de abril de 1996, fi lha de 
VINCENT CLAUDE MARIE PIERRE COHU e de SYLVIE 
MARIE CHANTAL BABIN. 

ANDERSON LIMA GONÇALVES e JONAS DE SOUZA CO-
VALTSCHUK. Ele, de nacionalidade brasileira, coordenador 
administrativo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 30 de março de 1986, fi lho de Rubens Flores 
Gonçalves e de Maria de Lurdes Lima. Ele, de nacionalida-
de brasileira, técnico de enfermagem, solteiro, nascido em 
ROSANA, SP, no dia 11 de fevereiro de 1994, fi lho de JOÃO 
WESLEI COVALTSCHUK e de ELENA DE SOUZA CO-
VALTSCHUK. 

ALEXANDRE CARLOS DOMINGUES VASCONCELOS e 
RAQUEL BOBBIO ROCHA. Ele, de nacionalidade brasilei-
ra, mecânico, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 
27 de setembro de 1974, fi lho de D'ARTHAGNAN CARLOS 
VASCONCELOS e de DERCI DOMINGUES. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, psicóloga, divorciada, nascida em Vitória, 
ES, no dia 10 de janeiro de 1976, fi lha de HUMBERTO SIL-
VA ROCHA e de AURORA MARIA BOBBIO ROCHA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 09 de março de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Decreto n.º 3.369, 08 de março de 2021.
   
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municí-
pio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA: 

Artigo 1.º - Fica declarado Ponto Facultativo, para cumpri-
mento pelos setores da Administração Pública municipal, 
sem prejuízo dos serviços considerados essenciais, nos 
seguintes dias:

I – 15 de março de 2021 (segunda-feira);
II – 16 de março de 2021 (terça-feira) – Comemoração ao 
91.º Ano de Emancipação Político-Administrativa. 

Artigo 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
Publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 08 de março de 2021; 90.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
   
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM. 16/2020

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CONSTRUTORA MOLINA JOSÉ BONIFÁ-
CIO LTDA EPP
CNPJ sob nº 03.067.125/0001-27
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar 
quantitativamente o percentual de 10,61% do contrato de 
construção de Unidade de Saúde no distrito de Junqueira, 
onde serão executados os serviços de: 1) fechamento do 
terreno com muros; 2) chapisco e emboço das duas faces 
do mesmo e, 3) aplicação de textura nas faces internas dos 
muros, conforme ofício e planilha elaborada pelo D.V.O.P..
VALOR: R$19.154,02 (dezenove mil cento e cinquenta e 
quatro reais e dois centavos)
VIGENCIA: A vigência deste termo aditivo fi ca prorrogado até 
27 de julho de 2021, e adita-se o prazo de 60 (sessenta) dias 
para encerramento da obra, ou seja até 03 de maio de 2021, 
com base no §2º do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
demais alterações posteriores.
Monte Aprazível, 03 de março de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal


